Notulen MR-vergadering van basisschool De Empel
Datum

15 december 2020

Plaats

Teams

Tijd

19.00 uur

Aanwezig: Peter Callaars, Cindy Barten, Thea Donkers, Ilse van Helvoort, Anke Wonders,
Ilona van Brussel, Leon van Boxtel (later)

De MR heeft een extra vergadering belegd i.v.m. de aangescherpte Corona maatregelen
n.a.v. de persconferentie van maandag 14 december:
De sluiting van de basisscholen had men niet aan zien komen, aangezien het basisonderwijs
geen grote besmettingshaard is. De lock down is dan ook met name bedoeld om ouders
thuis te laten werken. Hierop is grote weerstand gekomen van de PO raad.
Het MT is maandagmiddag bij elkaar gekomen en dinsdagochtend heeft een directieberaad
plaats gevonden met de 14 scholen. Dinsdagochtend heeft er opnieuw MT overleg plaats
gevonden:
-

-

-

-

-

De situatie is anders dan maart/ april. Er is een andere energie en de mate van
flexibiliteit is anders. Gesproken is over wat je mag/ kunt verwachten van ouders,
kinderen en het team. N.a.v. de vorige sluiting zijn er reacties gekomen van ouders
dat het zwaar was om het thuisonderwijs te combineren met thuis werken. Het MT
heeft nagedacht hoe ouders zoveel mogelijk te ontlasten. Omdat het (in eerste)
instantie over 2 weken gaat wil men m.b.t. het thuisonderwijs niet teveel druk leggen
op ouders en kinderen.
Noodopvang wordt geregeld door Mandy i.c.m. Bambino. Vanaf 4 januari wordt de
opvang opgepakt door Bambino. Een aantal kwetsbare gezinnen zijn actief benaderd
om gebruik te maken van noodopvang, ondanks dat zij geen vitale beroepen hebben,
omdat deze eerder aangaven dat thuisonderwijs niet lukte of te zwaar was.
In de evaluatie na de vorige sluiting in maart/ april gaf de MR 2 adviezen:
* Meer contact tussen ouders en leerkrachten.
* Meer contact onderling (bijvoorbeeld via beeldbellen) tussen groep 1-2-(3).
Het thuisonderwijs richt zich in eerste instantie op 2 weken onderwijs, mocht er een
verlenging komen dan wordt dit meegenomen.
Ook bij leerlingen zijn behoeftes gepeild: er is behoefte aan contact met de
leerkracht, samen met de groep instructie en in kleine groepjes aan de slag.
Voor aankomende week hebben de kinderen een noodpakket mee gekregen en gaat
het team het online onderwijs voorbereiden voor na de vakantie. Vanaf dinsdag 5
januari start online les. Voorstel is twee “moet” werkjes en suggesties voor kinderen
om mee aan de slag te gaan. Minder knutselwerkjes of buiten opdrachten (die veelal
hulp van ouders vereisten).
Maandag 4 januari kunnen voor groep 4 t/m 8 Chromebooks en fysieke materialen
opgehaald worden.
Er wordt extra nadruk gelegd op groep 3 om zo min mogelijk leesmeters te missen.
Andere leerkrachten ondersteunen groep 3, bijvoorbeeld door te lezen in kleine
groepjes. Er wordt gekeken of er voldoende Chromebooks beschikbaar zijn om aan
de oudste kinderen mee te geven.

-

Leerkrachten groep 1-2 maken dagopdrachten waar kinderen veelal zelfstandig mee
aan de slag kunnen.
Ook in groep 8 extra hulp, met name voor voorbereiding eind CITO.
Groep 4, extra hulp voor lezen/ leesmeters maken.
Leerlingen krijgen geen nieuwe stof aangeboden, maar herhaling om meters te
maken. Mocht de sluiting langer duren dan wordt het een aangepast plan. De MR
geeft aan dat het goed is om ouders voor te bereiden op wat kinderen aan werk
krijgen en adviseert ook om duidelijkheid te scheppen dat de insteek 2 weken is,
zodat het verwachtingspatroon helder is.

De volgende MR vergadering stond gepland voor 12 januari. Aangezien dan de nieuwe
persconferentie gepland is wordt deze uitgesteld tot na de persconferentie:
13 januari 19.00 uur
Anke zal daarbij aansluiten en Leon sluit indien mogelijk ook aan.

