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Notulen MR vergadering d.d. 6 april 2021 via TEAMS
Aanwezig: Gianni Baggen (vz.), Karin Delissen, Armand van der Sleen en Franco Ackermans
(notulist). Namens de schoolleiding: Eefje de Wever

1. Opening en vaststellen agenda.

2. Ingekomen stukken
Enquête groep 3

02/04-03/04

agenderen

besteding werkpleziergelden

26/03

PMR heeft positief advies afgegeven

Schooltijden 2021/22

24/03-25/03

agenderen

Communicatie EdW-KOW

25/03

onder mededelingen

Planning 2021/2022

24/03-25/03

agenderen

Rooster van aftreden

10/03

3. Mededelingen
Tijdens de afgelopen KOW-vergadering, waarbij de directeur niet aanwezig was, werd wel over
haar gesproken. Dat werd niet als prettig ervaren. Er is inmiddels wel reeds incidenteel persoonlijk
contact geweest, maar in de KOW-vergadering van 14 april zal dit nog eens ter sprake gebracht
worden.

4. Schooltijden etc. De directie stelt voor om de huidige schooltijden ook voor volgend jaar te
handhaven. Dit omdat het onzeker is of de situatie bij de opstart van het schooljaar wezenlijk
anders is dan momenteel. We werken ter vergadering aan de tekst die de volgende dag op
SchouderCom geplaatst zal worden. De MR zal nog voorstellen doen voor het inplannen van de
studiedagen.

5. Zaken rond Covid-19.
Groep 3 was op 22 maart de eerste groep die in quarantaine moest. Er is door de directie een
enquête uitgezet met de mogelijkheid te reageren met tips over de communicatie rond het

moment van afkondigen, het verloop en de communicatie tijdens en de herstart daarna.
De reacties tonen complimenten voor de snelheid van handelen door directie en betrokken
leerkrachten en het adequaat oppakken van het thuisonderwijs. De niet-eenduidige communicatie
vanuit de GGD naar ouders en school wordt vaker genoemd als oorzaak voor verwarring.

6. De notulen MR bijeenkomst 12 januari 2021 worden vastgesteld.

7. Wat verder ter tafel komt
Het rooster van aftreden wordt besproken. Strikte handhaving van dit rooster kan leiden tot een
gebrek aan continuïteit in de bezetting van de MR. We houden dit punt nog even aan.

Eefje heeft Franco ook beheerder van de TEAMS-tegel MR gemaakt. Daarmee kan hij ook
personen toevoegen en uitnodigen.

8. Rondvraag en sluiting. De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 25 mei.

