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-

Opening
Welkom.
Jolein vraagt aan eenieder hoe iedereen er bij zit dat de scholen weer open gaan. Hoe
het is gegaan de afgelopen weken en hoe we er naar kijken dat de kinderen weer naar
school mogen.
Jolein vindt het prettig dat zij nog naar school mocht komen. Heeft het aantal kinderen
zien groeien dat naar de noodopvang is gekomen.

-

Mededelingen
Geen mededelingen

-

Ingekomen post
Geen ingekomen post

-

Notulen vorige vergadering
Heeft iedereen ontvangen, geen op-/ aanmerkingen.

-

Agendapunten
a. Mededelingen
i.
●

Team / Directie
Naar aanleiding van de opening, het team is blij dat de school weer
open mag. Morgen is er overleg met het team, waarbij er zeer veel
vragen uitgezocht en besproken moeten worden. Ook het team zal
bevraagd worden hoe zij er in staan en hoe er dingen aangepakt gaan
worden. Het kan zijn dat nog niet alle klassen bemand zijn volgende
week, ook dat zal besproken worden en gecommuniceerd naar de
ouders.
Komende week zal gekeken naar het welzijn van de kinderen, kijken
waar er hiaten zijn.
Vraag is of er verwachtingen zijn van opgelopen achterstanden: na de
eerste golf blijkt uit onderzoek dat er geen achterstanden zijn

●

●

●
●
●
●
●

●
ii.
iii.

opgelopen en dat er kinderen met een achterstand, geen grotere
achterstand hebben opgelopen. Uitzonderingen daar gelaten.
Sommige kinderen hebben zelfs hun achterstand ingelopen.
Verwachting is nu dus ook dat er geen/nauwelijks achterstand zal zijn.
Wel is het prettig dat de leerkrachten meer zicht hebben op wat de
kinderen doen als ze weer op school zijn.
Evaluatie/tevredenheidsonderzoek: veel complimenten, maar ook veel
vragen en de feedback dat er te weinig gecommuniceerd is over het
waarom er gekozen is voor de verschillende lesvormen per klas.
Waarom er bijv. gekozen is voor online onderwijs alleen in groep 6 t/m
8. Ook dit zal besproken worden tijdens het overleg. Dit keer is er
gekozen voor deze verschillende vormen op basis van de evaluatie van
vorig jaar. Echter zijn de reacties op het online lesgeven zeer
uiteenlopend en zeer tegengesteld.
Vraag: hoe hebben leerkrachten met kinderen het zelf kunnen regelen?
De meesten hebben het oké gehad, hebben de opvang
beter/makkelijker kunnen regelen dan vorige keer. Ook hebben collega’s
meer uren gewerkt om anderen te kunnen ondersteunen. Het is dit keer
beter gegaan dan in de eerste lock down.
Nog geen contact gehad met Ies Overbeke ivm de verkeersveiligheid
rondom de school bij de fietspaden, Jolein gaat dit morgen doen.
Hoe staan wij er tegenover als de kinderen verkleed naar school mogen
vrijdag? Geen probleem.
Hoe staan we er tegenover als de kinderen vrijdag een hele dag naar
school gaan? Geen probleem.
In het protocol staat dat de ouders bij het halen en brengen een
mondkapje op moeten, hoe staan we daar tegenover? Als het moet dan
moet het.
Vraag vanuit OR, kinderen van groep 7 en 8 zouden een mondkapje op
moeten, is het advies. Wat wordt daar mee gedaan? Het is een dringend
advies, daar gaat morgen ook over gesproken worden. Vanuit de OR
wordt aangegeven dat we daar wel moeite mee zouden hebben, maar
als het moet, dan moet het.
Er staat een kledinginzameling gepland, deze door laten gaan? Erica
vraagt even na of het door kan gaan, maar anders inderdaad laten
staan.
MR
Morgen is er een MR-vergadering. Vorige MR-vergadering in januari is
doorgegaan, echter is OR per ongeluk niet uitgenodigd.
OR

b. Stand van zaken vieringen / commissies
i.
ii.
iii.
iv.

Kerst (evaluatie): er is helaas geen Kerstviering geweest.
Carnaval: afgezien van het verkleden, gaan we dan nog meer doen? Er
zal geen carnaval gevierd worden. Er zal in de klas een leuke activiteit
gedaan worden. School zal ook niet versierd worden.
Schoolfotograaf
Lente / Zomerfeest

c. Oudergelden
(extra gelden geluidsapparatuur)
Jolandan is het bankpasje kwijtgeraakt en deze geblokkeerd en een nieuwe
aangevraagd.
Betalingen lopen goed, 83% is nu binnen. Na de Carnavalsvakantie zal een
herinnering gestuurd worden. Vraag is of dat met een goede onderbouwing
moet, waarin uitgelegd wordt wat we nu met het geld doen, terwijl de school
dicht is.
Voorstel is, als er iets uitgegeven wordt van de reserves/oudergelden, om dat
kenbaar te maken in het Ganzebloemnieuws. Vanuit het team zijn er al
voorstellen gekomen. Zoals bijv. oortjes voor elke leerling vanaf groep 3,
theatervoorstelling, extra workshops.
Jolein zal bij het team navragen of het team inderdaad geld wil uit laten geven
aan de oortjes, dan kan deze vraag naar de MR.
In de aula is inmiddels alles, behalve de versterker, vervangen. Harm heeft een
prijsopgaaf gekregen en deze doorgestuurd naar Jolanda.
Jolanda en Jolein zullen samen nog een afspraak maken om samen praktische
zaken af te stemmen en afspraken vast te leggen. Marjolein zal hier ook bij
uitgenodigd worden.
d. Actiepunten
-

Jolein zal Ies van Overbeke contacteren over de verkeersveiligheid rondom
school.
Sinterklaasversiering kopen: volgend jaar.
Autootjes kopen voor verkeersspel
Prijsopgaaf versterker, zal ingebracht worden bij de volgende MR vergadering
Prijsopgaaf lampen, team eerst laten overleggen wat ze willen en prioriteiten
hier in laten stellen.
Jolein zal nagaan of team oortjes wil en daarna zal deze vraag bij de MR
ingebracht worden.

-

Input voor de MR
Voor volgende MR (niet morgen): kan er geld uitgegeven worden van de oudergelden
aan een versterker en aan oortjes voor de kinderen.

-

Rondvraag
Geen vragen

-

Wat verder ter tafel komt

-

Sluiting
De vergadering wordt om 21.15 uur afgesloten.

