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Notulen MR vergadering d.d. 15 september 2020
Aanwezig: Gianni Baggen (vz.), Karin Delissen, Armand van der Sleen, Franco Ackermans (notulist)
en Hugo Knebel (toehoorder)
Namens de schoolleiding: Eefje de Wever

1. Opening en vaststellen agenda.
2. De notulen van 15 juni 2020, door Karin verzorgd, worden vastgesteld.
3. Met enkele wijzingen wordt het MR Jaarverslag 2019-2020 van de secretaris goedgekeurd.
4. De stand van zaken rond Corona (info en bevraging door Eefje)

Eefje informeert bij de aanwezige ouders naar hun inschatting of het alle ouders voldoende
duidelijk is welke consequenties het heeft als er leerkrachten afwezig zijn. Zij zal dit nogmaals
communiceren.

Verder naar beleving omtrent de geldende schooltijden. Van de kant van de ouders zijn er enkel
positieve signalen. Alle groepen hebben gelijke schooltijden, er is meer ruimte voor kinderen om
‘af te spreken’ worden genoemd. In feite draaien we nu een continu-rooster en dat is op alle Komleren scholen zo. Mochten de signalen overal positief zijn, kan er bovenschools gedacht worden
over een algemene wijziging. Dan wordt de instemming een zaak van de GMR, die dan alle
ouders zou moeten bevragen.

Eefje geeft, i.t.t. haar inschatting bij de laatste vergadering, nu aan dat de strenge maatregelen
m.b.t. ziekmelding van zowel leerkrachten als leerlingen wel hun tol kunnen gaan eisen voor de
voortgang van het leerproces. Het regelmatig werken met invallers en/of andere leerkrachten
alsmede het grote aantal afwezige leerlingen.

In het team zal binnenkort de discussie over Zwarte Piet / roetveegpiet aan de orde gesteld
worden. De directeuren kiezen eensgezind voor roetveegpiet. De mening van MR-leden tendeert
in de andere richting.

5. Vergaderdata:
De vergaderingen zijn gepland op dinsdag van 19.15 tot 20.45
24 november, 12 januari, 16 maart, 25 mei en 6 juli.

6. Rondvraag en sluiting

Gianni zal nog contact opnemen met Jac Theunissen van de KOW om te informeren naar de
communicatie (-mogelijkheden) binnen de KOW in deze Corona-tijd. Misschien dat wij hier ook
ons voordeel mee kunnen doen

Verder spreken we af een nieuwsbericht van de MR te maken ter publicatie op Schoudercom.
Daarin info over de leden, ons mailadres en de vergaderdata.
Dat kan dan via Franco en Jolie op Schoudercom geplaatst worden.

