Notulen MR vergadering 13-10-2020
Notulist: Kyara Verbraak
Aanwezig: Remco van de Griendt, Loes van Schaijk, Ilonka Waterloo, Jacqueline Spijkerman, Eefje Zoon, Joselien
Afwezig: 1. Opening, Welkom en Vaststellen agenda
Ok bevonden.
2. Vaststellen verslag vorige vergadering
Remco past de notulen aan en worden door Loes op de website gezet.
3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen vanuit de MR.
4. Mededelingen Directie
Ilonka geeft aan dat ze het prettig vindt dat ondanks corona het ontwikkeltraject doorgaat. Ook de
studiedagen zijn begin dit jaar doorgegaan. Momenteel wordt nagedacht hoe invulling gegeven kan worden
aan de komende studiedagen nu de collega’s niet als groep samen kunnen komen door de
coronamaatregelen.
5. Openstaande actiepunten vorige vergadering
• Afsluitend etentje
Gezien de nieuwe Corona-maatregelen komt dit te vervallen en komt weer op de agenda als dit
weer mogelijk is.
6. Afwezige leerkrachten Corona periode
Als team is nagedacht hoe invulling aan te geven aan de afwezige leerkrachten tijdens de corona periode.
Hiervoor zijn verschillende scenario’s besproken voor als de besmettingsgraad stijgt, veel scholen doen dit.
Het is maatwerk per school en wordt dus niet stichting-breed opgepakt. Een protocol hiervoor wordt
opgesteld voor de school.
Verkeerssituatie bij school (ingang onderbouw, nabij Jumbo)
Daarnaast geeft Ilonka aan dat er een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaat door o.a. dat het St Janslyceum weer
open is en in combinatie met bezoekers van de Jumbo. Maar ook ouders van de zowel de Zuiderster als het Sint
Janslyceum die de verkeersregels negeren.
Om dit probleem te omzeilen wordt de route op het schoolplein gewijzigd. Ouders van kinderen uit de onderbouw
kunnen met hun kinderen bij ingang van de school aan de Liviusstraat het schoolplein op en aan de andere kant bij
de Jumbo eraf (precies andersom van wat nu de route is). Dit zal met de ouders gecommuniceerd worden met een
kaart. Daarnaast zal Ilonka contact opnemen met Het St Janslyceum om dit te bespreken om te bekijken of zij iets
in communicatie kunnen doen. En de vraag of ze de kinderen aan de voorkant af willen zetten.
7. Rooster aftreden MR
Jacqueline: 2020-2021 is haar laatste jaar
Loes/ Remco/Kyara: 2021-2022 laatste jaar
Joselien: 2022-2023 laatste jaar
Eefje: 2022-2023 laatste jaar

8. Jaarplan MR
Vergaderdata MR komend schooljaar:
13-10-20
24-11-2020
13-04-2021
01-06-2021
Loes plant nog een extra datum in februari met vooralsnog een lege agenda.
Remco geeft de data nog door aan Ilonka.
Verder geen opmerkingen op het jaarplan.
9. Inventarisatie scholingsbehoefte MR
Deelname op 28 oktober aan een online MR cursus.
Eefje en Joselien hebben deze uitnodiging nog niet gehad, maar zij worden hiervoor uitgenodigde vanuit
Signum.
10. OR inbreng
- 26,50 ouderbijdrage wordt gecommuniceerd naar ouders. Doordat wij als MR geen schenking meer doen,
hebben zij voor het eerst verlies geleden.
- Alle activiteiten (sinterklaas en kerst e.d.) worden geprobeerd door te laten gaan, met alle coronamaatregelen in acht te nemen. Hier wordt momenteel over nagedacht.
- Verkeerssituatie van de school (is besproken).
- Het overblijven met het rooster tijdens Corona: er zijn wisselende geluiden vanuit de ouderraad/ouders.
Het overblijven wordt momenteel op een andere/negatieve manier op ervaren vanuit de kinderen dan ten
tijde van de inzet van Smallsteps. Kinderen voelen momenteel dat zij onder druk moeten eten. Dit geldt
voor zowel onderbouw als bovenbouw. Er zou te laat worden gegeten, kinderen hebben dan te veel
honger en het wordt niet ervaren als een fijne pauze. Klachten moeten eigenlijke eerst naar Ilonka voordat
ze in de MR besproken worden.
Eefje zal de ouder(s) doorgeven dat ze voor vragen over het overblijven aan Ilonka doorgeven.
11. Rondvraag
Eefje: Veiligheid rondom school: hek open bij het ophalen van de BSO/KDV. Kinderen van zowel de BSO als het
KDV kunnen eenvoudige de straat op lopen. Dit is besproken met OC van Smallsteps. Een aantal jaren geleden
is een grendel op het hek geplaatst, maar wordt nauwelijks gebruikt. Het schoolplein is gezamelijke
verantwoordelijkheid van school en smallsteps, dus daarom gezamelijk oppakken. Ilonka gaat in overleg met
Femke van Smallsteps voor eventuele communicatie richting ouders.
Eefje: corona: is het een bewuste keuze om digitaal onderwijs te geven? Nee, het kan beiden worden
aangeboden, zowel digitaal als op papier.
Joselien: In de GMR is nog plek in de personeelsgeleding. Ilonka zal meer informatie hierover doorgeven aan
Joselien. Ze is wellicht geïnteresseerd om aan te sluiten.
12. Sluiting
21.00 u

Openstaande acties
Datum
Actie
20201013
Notulen aanpassen en op de website
20201013
20201013
20201013
20201013
20201013

Communicatie corona en verkeerssituatie ingang Jumbo
Datum MR februari inplannen
Data MR doorgeven aan Ilonka
Doorgeven klachten overblijven van ouders aan Ilonka
Overleg Smallsteps over het hek op het schoolplein

Actiehouder
Remco/Loes
Ilonka
Loes
Remco
Eefje
Ilonka

