Notulen MR-vergadering van basisschool De Empel
Datum

13 mei 2020

Plaats

basisschool De Empel (aula)

Tijd

19.15 uur

Aanwezig: Peter, Cindy, Thea, Ilse, Leon en Ilona

1.

Opening
Vaststellen agenda

2.

Bespreken van de afgelopen bijzondere periode
De scholen zijn dicht gegaan vanaf 15 maart. Sindsdien is er sprake geweest van
thuisonderwijs tot aan deze week. Er was contact met de leerkrachten via beeldbellen,
filmpjes en instructiemomenten (bovenbouw). Het onderwijs op afstand kwam snel op gang,
met alle complimenten aan het team. In de bovenbouw is gewerkt aan Taal, Spelling,
Rekenen en Nieuwsbegrip.
Het was voor iedereen een bijzondere periode. Veel leerlingen waren snel klaar met het
huiswerk, maar dit kon ook niet op de individuele leerling afgestemd worden. Het kader was:
8 kwartier werk gemiddeld.
De MR bespreekt een aantal adviezen voor thuisonderwijs:
- In een periode van thuisonderwijs ook contact tussen leerkracht en ouder.
- Zijn er mogelijkheden voor de groepen 1-2-3 om contact met elkaar te hebben via
beeldbellen, zoals in de bovenbouw gebeurde met de Chromebooks?
Opstart school:
Het was lastig omschakelen omdat het onderwijs kwalitatief goed aangeboden werd in de
periode van thuisonderwijs. Met het team is de meerwaarde besproken om leerlingen weer
naar school te laten komen. De meerwaarde is het bij elkaar zijn, maar dat voelde voor het
team niet meteen veilig. De afgelopen week was inspannend tot aan de opening van de
school. De start en de voorbereidende filmpjes van leerkrachten voor ouders en kinderen
zijn gevoelsmatig verschillend ervaren door ouders. De maatregelen leken voorop te staan.
Nu er gestart is voelt het goed voor alle partijen. Er is in alle openheid over gesproken.
De besluitvorming m.b.t. het opstarten is in de MR per mail en app besproken, vanwege
tijdsdruk en vakantieperiode. Dat voelde niet prettig.
De volgende fase:
Er zullen de komende maanden opnieuw aanpassingen gemaakt moeten worden afhankelijk
van de maatregelen. Hoe wil de MR betrokken worden? De MR wil graag mee denken in de
volgende fase, bij voorkeur face-to-face of via Teams.

3.

Mededelingen De Empel (Leon)
N.v.t.

4.

Volgende vergadering (17 juni) Actie Peter
Schoolplan 2019-2023 hoofdstuk 6 t/m 9.
Formatieplan

-

Verkeersplan

5.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

6.

Sluiting (rond 21.00 uur)

Volgende vergadering 17 juni.

