NOTULEN MR/SR-VERGADERING 6-7-2020
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VERSLAG VAN AGENDAPUNT

1. Opening
Wat heb je nodig om dit jaar goed af te sluiten en het nieuwe jaar goed te beginnen?
Ouders geven aan dat het persoonlijke contact met de leerkrachten gemist wordt.
2. Notulen mr/sr-vergadering nr.6, d.d. 18-05-2020
Volgend jaar in de aanloop StOf uitnodigen om aan te sluiten.
3. Nieuw MR-lid Welkom
SR is vandaag aangesloten als nieuw lid van de MR. Ze heeft zichzelf kort voorgesteld.
4. Flyer de Rank
HD heeft met GVV, AS en MVD rond de tafel gezeten. Naar aanleiding van het gesprek heeft hij
een flyer gemaakt. De voorkant van de flyer laat de meervoudige intelligenties zien. Aan de
achterkant schrijft de directeur een stukje aan de lezer. Een vervolg daarop zou zijn dat een of
twee leerkrachten een stukje voor een flyer schrijven. Of bijvoorbeeld enthousiaste ouders of
leerlingen.
Aanbeveling van HD is om iets te maken waarmee je je onderscheidt van anderen. Dus een
persoonlijk woord van de directeur zou een optie zijn. Het moet een soort tekst zijn, waardoor je
meer wilt weten over de school en daar het gesprek aan kunt gaan.
Waarom heeft een ouder voor de school gekozen:
-

Kleinschalig
Dichtbij
Docenten kennen alle kinderen
Meervoudige intelligenties
Manier waarop er met elkaar wordt omgegaan

Opmerkingen:
- Willen we starten met een woordje van de directeur? Zou het ook kunnen met een leerling
of ouder? Of twee mensen tegelijk?
- Opeenvolgende flyers is sterk concept. HD gelooft ook in de kracht van herhaling.
- Op de website ‘Maak kennis met’. Verschillende teksten vanuit verschillende hoeken.

Vervolgstap:
Vanuit verschillende hoeken moet een kort stukje worden geschreven voor op de flyer.
AS en SN maken beiden een stukje vanuit het personeelslid. GVV schrijft een stukje als directeur.
Ouders uit de MR/SR maken een stukje als ouder. Deze stukjes worden de volgende vergadering
besproken.
Dit wordt ook voorgelegd aan het team.
5. Mededelingen en ingekomen stukken
Vertrouwenspersoon:
Er zijn twee nieuwe vertrouwenspersonen aangesteld, omdat de vertrouwenspersoon met
pensioen gaat.
Coronabeleid na de vakantie:
Er komt steeds meer ruimte voor basisscholen om terug te gaan naar ‘normaal’. Vanaf vorige
week hoeven kinderen geen 1,5 meter afstand meer te houden ten opzichte van de leerkrachten.
Ouders mogen ook weer op het schoolplein en in de school. Er moet dan wel triage gehouden
worden.
Na de vakantie willen we graag weer zoveel mogelijk terug naar hoe het was voor de
coronasituatie.
Binnen het team willen we bespreken hoe we het naar binnen brengen van de kinderen gaan
coördineren.
We willen streven naar een kiss and walk-situatie. Er zal een looproute worden uitgestippeld,
zodat ouders hun kind af kunnen zetten en direct doorlopen.
Groepen mogen weer door elkaar heen buiten spelen. Alleen volwassenen moeten 1,5 meter
afstand tot elkaar verhouden.
Aan het begin van het schooljaar wordt het dan geldende protocol onder ouders verspreid.
Jubileum:
Er is een werkgroep in samenwerking met Art4U gestart met het vormgeven van het programma
rondom het jubileum van de school. Dit zal plaatsvinden op woensdag 23 en donderdag 24
september. Er zullen vier verschillende workshops worden gegeven aan alle klassen.
Het schoollied krijgt een update en dat wordt opnieuw opgenomen en er wordt een videoclip van
gemaakt. Als afsluiting wordt een parade georganiseerd door de wijk en het Citycentrum. Daar
zullen ook de flyers uitgedeeld worden.
6. Terugblik – vooruitblik
Nieuwe datum voor eerste MR-vergadering: donderdag 27 augustus
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Sluiting. Afscheid van CS, FvL en MvD
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