Notulen 08-12-2020
Aanwezig: Martine, Conny, Evelyn, Clarissa, Anneke, Lisa (notulist)
Afwezig: Okyay
Notulen vorige vergadering:
- Voor de 3 kleutergroepen wordt nieuw meubilair aangeschaft. Hopelijk dit schooljaar nog
inrichten.
- Op het Palet zijn nieuwe deuren geplaatst. Voor de toiletten zou volgend jaar komen, maar
als het meezit komt het al in de kerstvakantie.
- Ouderbijdrage via Fiep werkt goed.
Mededelingen:
- Personeel (Conny): Monique en Annet volledig hersteld, Lammy naar verwachting ook weer
na de kerstvakantie, Jolanda komt Jessica vervangen voor haar zwangerschapsverlof.
- Hekwerk (Conny): vanwege veiligheid wordt er nu een tussenhek geplaatst op het plein,
waardoor kleuters niet zomaar weg kunnen lopen van het schoolplein.
- Passend onderwijs (Conny): Er is aangedragen waar wel/ niet op bezuinigd kan worden. Er
zijn nu wel onduidelijkheden rondom dit proces, maar hier kan nog niets concreets over
gezegd worden.
Corona:
- N.a.v. de thuiswerk-periode kan er uit de meetgegevens geconcludeerd worden dat er geen
(grote) negatieve gevolgen zijn op het gebied van taal en rekenen. MR-P geeft aan dat
sommige vakgebieden wel wat zijn gezakt, omdat dit ook niet/minder werd behandeld
tijdens het thuiswerken. Anneke geeft aan dat ze het lezen nog wel spannend vindt, omdat
normaal gesproken vanaf januari (veel) gelezen wordt samen met ouders.
- Ziekteverzuim: Veel meer ziekte muteren dan voor Corona; direct ziek melden als iemand
verkouden was. Vorige week was er voor het eerst geen vervanging voor groep 8; er werd
toen online lesgegeven.
- Oudergesprekken: gesprekken via Teams verliepen goed, personeel zag er veel voordelen in.
Ouders konden makkelijk samen deelnemen, qua organisatie ook makkelijker (uitlopen met
tijd is geen optie).
Protocol:
- HB (hoogbegaafdheid) protocol is toegevoegd n.a.v. vragen van ouders. Imre/Gerrie/Lindy
doen een cursus op het gebied van HB. Conny kan nog niet eerder dan in januari hiermee
beginnen. Staat genoemd in jaarplan.
- Pestprotocol: Kwink zou mogelijk de nieuwe methode kunnen worden, maar de online
presentatie moet nog gepland worden.
- N.a.v. corona-periode is in sommige groepen wel wat meer gepest, met name door bijv.
leerlingen die het thuis lastig hadden, ruzie hadden met broer/zus, weinig door ouders
geholpen konden worden, zelf moesten plannen etc. Nu wel weer rustiger sinds er weer
structuur is.
- Klachten/ calamiteiten: Evelyn heeft een nieuw formulier gemaakt om alle gegevens in te
vullen van het slachtoffer, het ongeval, type letsel etc. Evelyn gaat aan Rosalie vragen of er in
Fiep iets gezet kan worden rondom allergieën enz.
- Er zijn nu hesjes voor BHV-ers.
Schoolreis/uitstapjes:
- Schoolreizen altijd met bus. Met uitstapjes altijd duidelijk wie bij welke ouder in de auto zit.
Hier moet nog een document van komen.

Communicatie
- Het kaderteam heeft nu twee presentaties gezien, van twee verschillende externe partijen.
Er wordt nog een derde partij uitgenodigd, om een ‘middenweg’ tussen de twee te vinden.
- Oudercommunicatie: verloopt goed, werkt fijn.
Huisvesting
- Conny vertelt over lopende zaken rondom huisvesting.
MR-verkiezingen
- Er zijn maar liefst zes aanmeldingen!
- Evelyn gaat bij Rosalie informeren of de MR-verkiezing via Fiep, en anoniem, kan. Alle
stukken zijn al aangeleverd.

