Notulen MR 9-6-2020
Protocol vanuit de PO-raad
Was pas laat bekend, waardoor deze ook pas laat naar de ouders verzonden kon
worden.
Werkwijze is hetzelfde als de eerste weken na de heropening, waarschijnlijk tot aan de
zomervakantie.
Afstand houden is moeilijk, zeker bij jongere kinderen.
Zelf goed je eigen grenzen hierin aangeven als leerkracht.

Eindfeest:
-

ouderraad en team is bezig met de organisatie hiervan
zal onder schooltijd plaatsvinden
traktatie zal bestaan uit een zakjes chips en pakjes drinken (ivm hygiëne)
de activiteiten zullen per klas uitgevoerd worden, dus ook hier zullen de klassen
niet door elkaar spelen

Wennen
Kinderen die in de kleuterklas gaan starten mogen niet wennen voor de zomer. Dit ivm
zo min mogelijk beweging in de school. Betreffende ouders zijn hierover geïnformeerd.

Schoolmusical
Gaat waarschijnlijk wel door, maar alleen voor ouders van de kinderen.
Idee is om tijdens de musical Meet aan te zetten zodat andere mensen het vanuit thuis
ook nog kunnen volgen.

Schoolgids 2020-2021
Schoolgym
-

Megan is de vakleerkracht gym voor het schooljaar 2020-2021:
- Woensdag verzorgt Megan zelf de lessen tot 11 uur. Vanaf 11 uur zal een
stagiaire van de ALO onder begeleiding van Megan de lessen verzorgen.
De lessen zijn altijd in Schuttershof.
- Vrijdag worden alle lessen gegeven door Megan:

-

- Bij goed weer de les van groep 1/2 op het schoolplein
- Bij slecht weer de les van groep 1/2 in Schuttershof
Dit schooljaar zullen de groepen 1 en 2 ook twee keer in de week gymles krijgen,
verzorgt door de vakleerkracht gym.

Gezonde school
Naar aanleiding van de schoolgids 2020-2021:
Om ouders te stimuleren fruit of groente als tussendoortje te geven, is op woensdag
fruit/groentedag ingesteld. Het idee wordt aangedragen om dit uit te breiden naar een
visie van De Gezonde School (www.gezondeschool.nl). Het team staat achter deze visie
maar vraagt zich af of er voldoende draagvlak is bij de ouders. De oudergeleding van de
MR zal het komende schooljaar gaan gebruiken om dit te gaan peilen bij de ouders en
verder onderzoek te doen naar wat de Gezonde School inhoudt en wat we hierin zouden
kunnen/willen doorvoeren in het schoolbeleid.

Evaluatie Jaarplan 2019-2020
Geen opmerkingen vanuit de MR.

Huishoudelijk Reglement:
Aangepast en vastgesteld

Activiteitenplan 2020-2021
Activiteitenplan van 2019-2020 doorgenomen en aangepast voor het jaar 2020-2021

Jaarverslag MR 2019-2020
Doorgenomen en vastgesteld

Begroting 2020
Judith vraagt na of er nog budget beschikbaar is voor 2020.
3 euro per kind x aantal leerlingen op peildatum 1 oktober (124 op 1 oktober 2019)
Voor 2021:

●
●
●
●

Afscheidsetentje van Frank
Scholing
Ouderavond/workshop
Representatiekosten

Joëlle en Fieke gaan hier nog voor zitten en komen met een voorstel in de volgende
vergadering.

Vergaderdata 2019/2020
Joëlle doet een voorstel zodra de data van GMR bekend zijn. uitgangspunt is 1 week
voorafgaand aan de vergadering van de GMR.

Overige zaken
Groene schoolplein
Judith geeft aan dat de ouders uit de werkgroep voor het groene schoolplein om diverse
redenen zijn gestopt en de afstemming met de tekenaar is stukgelopen.
Om wel kans te maken op de subsidie zal de aanvraag voor 6 juli ingediend moeten
worden.
Judith neemt contact op met Jan Pouwelse Groendoeners en bespreken of zij op korte
termijn wat voor de school kunnen betekenen. Dit bedrijf heeft ervaring met het
ontwerpen, aanleggen en onderhouden van groene schoolpleinen.
Fieke neemt contact op met de ouders uit de werkgroep om hen te horen en af te
stemmen wat zij nog willen doen richting het vormgeven van het groene schoolplein.

Leden MR
Vanuit het team zal er in schooljaar 2020-2021 een nieuw personeelslid zitting nemen in de MR.
Wie dit wordt is nu nog niet bekend.

