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Vergadering MR
We starten om 20:30 uur via Zoom – eindtijd 21:40 uur.
Aanleiding vergadering is de opstart van de school vanaf 11 mei i.v.m. het Corona virus.
1.Welkom
Om 20.30 uur begint de vergadering zonder Hans en Micha erbij.
Aanleiding vergadering is de opstart van de school vanaf 11 mei i.v.m. het Corona virus. Suze heeft ons een
link gestuurd met daarin de uitleg van de rol van de MR, wat zijn de verwachtingen van ons al MR en waar
kunnen we op inspelen met adviezen en aanbevelingen.
Onlangs hebben we ook een mail gekregen over de FTE indeling op school. Dit punt zullen we agenderen
voor de vergadering van 14 mei 2020.
Afgelopen vrijdag heeft het team van school een online vergadering gehad over de opstart van de school
vanaf 11 mei 2020.

2. Belangrijke vraagstukken naar aanleiding van het protocol school en de
richtlijnen van de PO raad.
Wij zijn blij verrast door de snelle aanpak van de school, het delen van documenten en
openheid in zaken met betrekking tot inzicht van plan van aanpak bij de herstart van school.
Hieronder zullen allereerst onze aanbevelingen zichtbaar worden:
1. Inrichting van verdelingen van klassen. --ZEER STERKE AANBEVELING-Door de huidige klassenindeling welke nu gehanteerd wordt in het schema (verwijs naar protocol De
Hofvijver 11 mei) zal de verhouding ‘broer(tjes)/zus(jes)’ niet te goede komen van alle kinderen/ouders
om tegelijk onderwijs te krijgen.
Door de klassen/leerjaren a/b/c nogmaals te spitsen over de dagen kan er meer rekening gehouden
worden met deze verhouding. Hierdoor zullen alle ouders geholpen worden met op dezelfde dagen
kinderen op school.
Dit geldt dat voor alle jaren, rekening houdend met de leerjaren 4 en 8 welke niet gesplitst worden. Maar
ook deze klassen komen dan met alle andere leerjaren op school en dus ook broer(tjes) en zus(jes).
Advies is om in plaats van leerjaarklassen aanduiding A en B, gebruik te maken van bijvoorbeeld
‘even/oneven’ in verband met huidige klas indeling voor de Corona. Zo raken kinderen in hun nieuwe
formatie niet in de war.
We begrijpen dat dit opnieuw een aanpassing is waar tijd in gaat zitten, wij zijn ervan overtuigd dat dit bij
veel ouders van belang is om mee te nemen in de opstart. Er van uitgaande dat wij niet weten hoelang we
dit schema moeten aanhouden vragen wij dan ook om dit mee te nemen in het opstart protocol.
2. Brief naar de ouders.
Graag verzoeken wij vooraf inzage in de brief welke verstuurd wordt aan de ouders naar aanleiding van
de herstart op 11 mei 2020.
3. Schoolplein opsplitsen met lint / afscheiding maken.
Zie stukken PO raad. Door splitsing/afzetting (met tussenstuk eventueel) kunnen leerlingen tegelijkertijd
naar buiten.
Hieronder volgen adviezen met betrekking op het protocol herstart 11 mei.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Focus op de hoofdlijnen bij herstart.
Wellicht groep 7 wel verdelen in drie groepen aan de hand van het nieuwe schema. (leerkrachten
inzet)
Goed kijken naar juiste leerkrachten verdeling over units bij overcapaciteit. Leerling achterstand
en extra begeleiding hebben prioriteit.
Duidelijk vermelden in brief over rol ouders kinderen naar school brengen. Het niet de bedoeling
is dat broer of zus de andere kinderen naar de klas brengt.
Hekken kleuterplein maximaal open in verband met ruimte.
Om ook het 1,50 meter beleid zoveel mogelijk te hanteren bij de kinderen.
Het traktatiebeleid van kinderen die jarig zijn geweest of nog worden te bespreken met het team.
Duidelijk richtlijnen en afspraken maken met leerkrachten. Duidelijke communicatie naar ouders.
Nadenken over ingangen kleuters, de aparte deuren en de zichtbaarheid van de leerkrachten bij
de start van de lesdag. Duidelijk communiceren met ouders.

Vragenlijst aan de ouders van CED.
Kinderen zullen deze brief mee naar huis krijgen. Naar onze mening komt er erg privacy
gevoelige informatie op papier.
Kinderen moeten dit meenemen en kunnen dit kwijtraken.
Nergens op de vragenlijst is te vinden wat er na het lezen van deze vragenlijst gebeurt met
het papier. Wordt dit opgeslagen? Vernietigd? Hebben ouder hier een keuze in? Kan het
wellicht digitaal beveiligd via Parro worden uitgevoerd?
Voor nu is dit niet volgends de juiste regels AVG, er staat geen privacy verklaring op.
Vragen:
-

Zijn er leerkrachten die nu volgends de richtlijnen van het RIVM niet kunnen lesgeven?
Wanneer is er een evaluatie van het team naar aanleiding van de opstart na 11 mei.
Gymles mag niet gegeven worden in de sportzaal maar alleen buiten. Er is onduidelijkheid hoe dit
nu wordt ingericht.

