Notulen MR-vergadering 8 september 2020
Aanwezig: John, Nanda, Karin, Marijke, Antoinette, Charlotte en Wendy
Afwezig: Marion en Tine
Opening en welkom
John opent de vergadering om 19.37u.
Namens de OR zijn Charlotte en Wendy aanwezig.
Ingekomen stukken en mededelingen:
a. Agenda overzicht en focusgebieden schooljaar 2020-2021. John heeft dit in een
duidelijk schema gezet. Dit is een voorstel om zo meer structuur in de vergaderingen
te krijgen. Dit is nu ter info, we gaan hier verder op in op de heidag.
b. Instroom leerlingen: Er is veel belangstelling, M. heeft al verschillende ‘nieuwe’
ouders gesproken. Er zijn nu 4 lln. al aangemeld en er worden er zeker nog meer
verwacht. In dec. 2020 verwachten we in de groepen 1/2 elk 18 lln.
OR evaluatie schooljaar 2019-2020 en advies ouderbijdrage
Charlotte en Wendy blikken met ons terug op afgelopen schooljaar. Ze hebben nog geen
vervangster gevonden voor Henriëtte (voorzitter). Marijke zal een oproep doen vanuit
school. Groep 1/2a heeft nog geen klassenouder, we vragen Desiré om via Parro een oproep
te doen. Verder is de aanpak vanuit school tijdens de lockdown als positief ervaren. Er waren
weinig activiteiten vanwege Corona, vandaar dat er ruimte was voor een frietje en een ijsje
aan het eind van het schooljaar.
Dit schooljaar zal ook anders verlopen. Heel veel kan wel doorgaan, maar in een uitgeklede
vorm. De werkgroepen zullen dan ook anders geformeerd worden.
Tot slot bespreken we de begroting van de OR.
Vaststellen ouderbijdrage schooljaar 2020-2021
• De ouderbijdrage wordt vastgesteld op € 35,- per kind.
Schoolreis
Marijke is van mening dat het schoolreisje wel door kan gaan, maar zij bemerkt veel onrust
onder de leerkrachten. Het veiligheidsgevoel van het team, ouders en kinderen gaat voor en
daarom besluiten we gezamenlijk dat het schoolreisje niet doorgaat.
De vouchers zijn geldig tot december 2021, gelukkig…
Sinterklaas
Een eerder besluit was dat we geen ‘zwarte’ Piet meer op school willen. Roetveeg-pieten zijn
wel oké. Er is al contact geweest met de MR van ‘t Ravelijn. Zij zijn wat voorzichtiger, maar
volgen het besluit van de directie en dat is ook: geen ‘zwarte’ Piet.
De volgende stap is om met beide scholen en iemand van de Sint-commissie Ravenstein om
tafel te gaan en te kijken naar de mogelijkheden. Mogelijk contactpersoon is Carmen van
Kan (ouder Ravelijn) of Camillo van Boxtel (ouder Bogaard).

De Sint mag in principe de school in. De vraag is of we dit ook willen. Het is in ieder geval
belangrijk dat de beide scholen op één lijn zitten. En hoe communiceren we dit naar
ouders/kinderen?
COVID-19 protocol
Ter info. Het Optimus protocol wordt continu ge-update en dit is leidend.
Afspraken vanuit het team zijn:
- Excursies alleen te voet/op de fiets zonder begeleiding van ouders zijn mogelijk.
Excursies waarbij ouderhulp nodig is, nog niet.
- De oudergesprekken in oktober mogen op school plaatsvinden. Het protocol laat dit
ook toe. Zowel leerkrachten als ouders mogen het aangeven als zij dit liever
telefonisch of middels videobellen doen.
De nieuwe ‘beslisboom’ is verspreid onder de leerkrachten. Ouders krijgen ook digitaal een
exemplaar toegestuurd.
Ter discussie staat nog even de schoolfotograaf. Conclusie: dit kan op school doorgaan, mits
we het protocol volgen.
Heidag 2020
John en Nanda stellen de inhoud op van de heidag. Aansluiten bij dit overleg is altijd
mogelijk. De overige MR leden worden hiervan op de hoogte gebracht.
Wvttk
Rooster notuleren: Antoinette maakt een rooster
Notulen en protocol op website: Marijke controleert dit.
Rondvraag
Directie: deze week krijgen alle ouders een info-bulletin toegestuurd via de mail. Hierin staat
algemene informatie die voor de school geldt en aanvullende informatie die voor elke groep
kan verschillen. Alle leerkrachten zijn in de week van 14 september op een bepaal tijdstip
online om vragen van ouders te beantwoorden. Graag hoort de directie hier de feedback van
de MR op. Evalueren is wenselijk.
Directie: Hoe is de situatie rondom school bij het ophalen van de kinderen nu de ouders van
de groepen 1/2 op het schoolplein mogen staan? Dit gaat goed en is erg fijn. Ouders houden
zich ook aan de 1,5 meter afspraak.
Sluiting
John sluit de vergadering af om 21.16u
To Do:
- Marijke doet een oproep vanuit school voor een nieuwe voorzitter OR
- Antoinette maakt rooster notuleren
- Marijke controleert of de notulen en het protocol op de website staan.
- Marijke: nieuwe versie ‘beslisboom’ naar ouders

