Notulen MR
Donderdag 16 april 2020, 20.00 uur
notulist : Yvonne
Afwezig met kennisgeving: Monique
1.

Opening
Francesco opent de vergadering.

2.

Mededelingen, toevoegingen agenda, binnengekomen post

3.

Notulen MR 26-03-2019
Notulen worden goedgekeurd.

4.

Berichten uit de GMR
Geen berichten uit de GMR ontvangen

5.

Schoolzaken
a. Stand van zaken werving nieuwe directeur
Het tijdschema voor werving is door corona twee weken vertraagd, waardoor advertenties
na de meivakantie geplaatst gaan worden.
Leonie heeft contact gehad met het externe wevingsbureau over profielschets van de
nieuwe directeur. De wensen vanuit de MR zijn hierin meegenomen. De MR zal zitting
hebben in de sollicitatieprocedure. Yvonne is in principe afgevaardigde, Anna achtervang
wanneer Yvonne de agenda niet passend krijgt. De vorm en verdeling met MR van de
Petteflet moet nog duidelijk worden. Zodra er iets te melden valt, wordt de MR op de
hoogte gesteld.
b. Tussentijdse evaluatie online onderwijs en thuiswerken
Op dit moment zijn alle kinderen in beeld. Frequentie van contact verschilt en de behoefte
aan begeleiding eveneens.
Er is hard gewerkt om voldoende devices binnen de gezinnen te krijgen, zodat kinderen
optimaal kunnen werken. De bereikbaarheid van kinderen (ouders) is soms lastig. Wanneer
de crisis langer aanhoudt, wordt opnieuw een inventarisatie gedaan.
De MR is heel tevreden over de snelheid waarmee e.e.a. is opgetuigd. Ook al gaat niet alles
perfect, wat er nu staat werkt goed. Yvonne maakt een voorzet voor een bedankje namens
de MR aan de docenten.
Zodra meer ruimte ontstaat, zet de MR een evaluatie op de agenda en gaat MR een opzet

maken voor een vergelijkbare situatie, denk aan checklists, handleidingen, informatie die
nodig is voor ouders.
Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de noodopvang. Er is meer behoefte aan nu het
langer duurt. De grootte van de groepen verschilt per dag. Er zijn standaard zowel
pedagogisch medewerkers als docenten aanwezig bij de noodopvang. De Vuurtoren is
inmiddels ook aangehaakt.

6.

Rondvraag en w.v.t.t.k.
Wanneer het kan agendeert de MR de PR van de school: de onderwijsvorm mag wat meer
aandacht krijgen.
Vanuit de nieuwe leden wordt de vraag gesteld waar de MR over gaat. Yvonne zoekt naar
een cursus hiervoor. Binnenkort plannen we een bijeenkomst met alleen de ouders om
hierover door te praten. In de tussentijd stuurt Yvonne het reglement ter informatie naar
de nieuwe leden.

7.

Sluiting

Volgende MR vergadering
Maandag 11 mei, 20.00 uur

