
Notulen MR vergadering van 25 januari 2021

Aanvang: 19.30 uur
Eind: 21.00 uur
Aanwezig: Sarah, Laura, Rogier, Joas,  Annelous, Desiree, Natascha en
Annemieke
Afwezig: Elleke
Notulist: Annemieke de Ridder

1. Opening: rondje over het welzijn van iedereen in deze lockdown.

2. Notulen vorige MR vergadering
Na de actiepunten van de vorige vergadering bekeken en besproken te
hebben worden de notulen goedgekeurd. Dank voor het notuleren, Elleke.

3. Voortgang verbouwing
Natascha vertelt. De verbouwing is begonnen. De school wordt eerst
asbestvrij gemaakt. Aan het eind van de maand zal de brug vanaf de Mient
gemaakt worden en dan begint de sloop van de achterste vleugel.
Natascha gaat met de architect bekijken wat bewaakt moet worden en wat
gesloopt mag worden. Ook wil ze een samenwerkingsverband zoeken om
bijvoorbeeld onze kapstokken of inbouwkasten daar te laten maken. Dit is
vooral maatschappijgericht als duurzaam.

4. Update/voortgang afstandsonderwijs
De onlinelessen lijken goed te lopen. Elke groep, behalve, de kleuters geven
vanaf deze week in ieder geval 2 onlinelessen per dag. De noodopvang is wel
veel drukker bezet dan de eerste lockdown. De laatste week krijgt Natascha
wel meer mails met vraag naar de noodopvang, zonder dat de ouders in een
vitaal beroep werkzaam zijn. De PM’ers van de peuters hebben ook
aangegeven om ondersteuning te willen geven bij de noodopvang. Deze
PM’ers zullen ook ingezet gaan worden.

5. WVTTK
GMR: Er is nog steeds niemand van de personeelsgeleding gevonden voor de
GMR. Rogier heeft al meerdere keren alle directeuren aangeschreven, maar
nog geen enkele reactie gekregen.

Project Ouderbetrokkenheid 3.0 is tijdelijk gepauzeerd. We zitten in de laatste
fase voor de certificatie. Deze fase gaat over de zichtbaarheid van de regels.



Aangezien dat nu niet lukt door de lockdown en ouders die niet in school
mogen komen is het tijdelijk geparkeerd.

Annelous is bij Elleke langsgeweest met een presentje namens de MR.
Iedereen wenst haar veel sterkte toe met het herstel.

Voor het zwangerschapsverlof van Marlies vd Z is een leerkracht (Lies)
aangenomen die het team tot de zomervakantie zal komen versterken.

Joas: Als de kinderen weer naar school gaan, komen de kinderen die naar de
DHS moeten bij een gevaarlijk oversteekpunt, zonder zebrapaden, oversteken.
Oplossing zou kunnen zijn dat de kinderen oversteken bij de stoplichten bij de
Kamperfoeliestraat, of naar de Thorbeckelaan rijden. De gemeente gaat geen
versmalling maken van de weg. Er zijn al verschillende mogelijke oplossingen
de revue gepasseerd, maar nog geen daadwerkelijke oplossing voor dit
probleem.

6. Actiepunten
Bekijken of Intro ons toch kan begeleiden bij het oversteken in de ochtend en
in de middag: Annemieke neemt contact op.


