Notulen MR vergadering OBS Op avontuur
Datum: donderdag 3 september
Tijd: 16.00 uur - 17.00 uur
Aanwezig: Sandy de Joode, Patricia Dros, Astrid Kager, Maike Groen, Claudia
Wilmink
1. Opening, notulist benoemen
Sandy zit voor, Maike notuleert.
2. Notulen/actiepunten vorige vergadering 18 juni '20 van Rosanne
- De 1303 vanuit de stakingsgelden zijn nog niet binnen, Claudia gaat hier
achteraan.
3. Mededelingen
● Iedere groep maakt een informatiefilm als alternatief voor de informatieavond.
● De vraag is op welke wijze wij het Sinterklaasfeest willen gaan vieren. Surplus
gaat waarschijnlijk het Sinterklaasjournaal volgen: geen zwarte pieten maar
roetveegpieten. Hier staan wij achter. De sinterklaascommissie zal dit met de
ouders van het AT bespreken. De oudergeleding MR staat achter het beleid
van Surplus. De bovenschools directeur zal worden gevraagd om een
duidelijke brief.
4. MR
● taakverdeling vaststellen: notulist rouleert, Sandy blijft voorzitter voor het
laatste jaar.
● vergaderdata 2020-2021: donderdag 3/9, 26/11, 4/2, 20/5 en 10/6 van
16.00-17.00 uur
5. Corona
● verloop van de start: Alle groepen zijn goed gestart. Ouders blijven buiten, en
men houdt zich goed aan de afspraken. Complimenten aan iedereen!
● vervanging en inval: Lena neemt nog steeds waar voor Ingeborg. Imke doet
de zwangerschapsvervanging voor Monique. Beiden doen het erg goed voor
de groep.

● vooruitzicht: De afspraak is gemaakt dat de kinderen thuis kunnen inloggen
op Snappet als zij niet echt ziek zijn maar niet naar school kunnen vanwege
verkoudheid. Na drie dagen thuis wordt er materiaal meegeven voor thuis. Als
een kind ziek is, wordt niet verwacht dat zij aan opdrachten werken. De
leerkrachten kunnen geen thuisonderwijs verzorgen (begeleiding bij het
maken van de opdrachten).
Als een leerkracht thuis moet blijven vanwege een test, is de afspraak dat de
eerste dag wordt opgevangen intern, vanaf de tweede dag worden kinderen
naar huis gestuurd.
6. Formatieoverzicht n.a.v. teldatum (1 okt.)
Er zijn geen veranderingen op dit gebied, wel is de verwachting dat er door de
nieuwbouw nieuwe leerlingen worden aangemeld.
7. Items volgende vergadering 26/11
● begroting + opvragen begroting AT: volgende vergadering wordt Marloes
(penningmeester AT) bij de MR vergadering gevraagd.
● ARBO en Huisvesting: bovenschools is een nieuwe RIE aangevraagd, met
een plan van aanpak voor het nieuwe gebouw. Dit komt in december 2020.
● Communicatie (website, social schools), ervaring van Patricia:
o Patricia gaat website en notulen bekijken op toegankelijkheid voor
ouders.
o Bij het publiceren van de notulen op de website wordt ook een berichtje
geplaatst op social schools dat er nieuwe notulen beschikbaar zijn, met
een link naar de website.
o OP welke manier kan de oudergeleding meer in beeld komen bij
ouders? Sandy en Patricia maken een stukje tekst en leveren dit aan
bij Claudia.
8. Rondvraag
Patricia: welke aandachtspunten heeft de school voor de oudergeleding van de MR
om over na te denken. Wij als school zouden de oudergeleding willen vragen hoe we
de verbinding met ouders goed kunnen onderhouden zonder direct contact. MR:
eerder ouders uitnodigen voor een gesprek op school dan de
10-minutengesprekken. De leerkrachten zouden op het plein dichter bij het hek
kunnen gaan staan.

