Vergadering MR
Datum
Tijd
Locatie
Notulist

woensdag 6 jan 2021
16.00 – 17.00
Google hangout
Dennis

Agenda
1. Opening
Wouter afwezig
2. Bespreekpunten corona (communicatie, eerste online dagen en overige punten)
Positieve reacties van ouders rondom de communicatie. Voor de vakantie was al duidelijk hoe het er na de
vakantie uit zou komen te zien. Ouders konden zich hierdoor goed voorbereiden.
Veel ouders hebben moeite met het organiseren/begeleiden van de kinderen. Helpend is dat de tijden van de
online instructies vaststaan.Vooral de jongere kinderen hebben veel hulp nodig. Zowel met het werk als met het
volgen van de digitale instructies.
Positieve geluiden rondom de kinderen die gebruik maken van de opvang en de noodopvang.
Er zijn nieuwe chromebooks binnengekomen, deze worden bewaard voor de kinderen die vastlopen met het
volgen van de online instructies en het thuisonderwijs.
De onderbouw is niet meegenomen in de opvang. Dat was prettig geweest.
Er wordt nagedacht over de 8ste jaars. Zij hebben veel tijd gemist en moeten deze periode een schoolkeuze
gaan maken. Het bovenbouwteam denkt samen met Judith na hoe we hieraan tegemoet kunnen komen.
Er wordt door Judith nagevraagd aan Wouter waarom het prettig is om via schermdelen te werken en niet met
de camera op het bord.
Mochten we 12 januari horen dat de scholen langer dichtzitten, dan komt de MR nog voor de volgende
bijeenkomst bijeen.

3. Reactie GMR op onze brief
Reactie op de brief die wij als MR gestuurd hebben wordt als niet prettig ervaren. Ze verwijzen naar berichten
die lang geleden verstuurd zouden zijn, maar hebben het afgelopen jaar nergens op gereageerd. We hebben
besloten geen brief terug te schrijven en laten het hierbij. Op de geplande GMR-dag wordt verwacht dat Judith
aanwezig is en Lucienne of Dennis zal met haar meegaan.
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= Instemming
= Advies
= Personeelsgeleding
= Oudergeleding
= Medezeggenschapsraad

