Notulen MR vergadering 14-05-2020
Aanwezig: Renske, Debby, Frank, Victor, Lous, Kyra, Inge, Stef (notulen)
Verslag vorige MR-vergadering (6 februari 2020):
Besproken punten worden herhaald. Toevoegingen:
- Aanstelling Nikki verlengd tot einde schooljaar t.b.v. ondersteuning in verschillende
groepen (m.n. kleuters).
- Contactmoment tussen MR de Willem en Singel staat nog open, Debby pakt dit op.
Notulen goedgekeurd.
Ingekomen post:
Mededelingen:
Punten GMR:
- Sollicitatie tweede directeur-bestuurder.
- Financiële begroting
- OBS de Cocon.
Hoe zijn de eerste dagen verlopen?
Kinderen zijn heel flexibel en willen graag naar school. Loopt eigenlijk heel goed.
Tijdens thuiswerk-periode:
- Werken via Classroom snel en goed opgezet.
- Communicatie via Parro goed.
Welke groep gaat naar de Singel?
Na overleg Lous en Lisette is advies gevraagd aan collega’s om mee te denken over deze
vraag, nu wordt deze vraag aan de oudergeleding van de MR weggelegd.
N.a.v. discussie is het advies van de MR: groep 6 of 7 naar de Singel.
Schoolkamp groep 8:
Geplande schoolkamp groep 8 niet doorgegaan, alternatief voor het schoolkamp bedacht,
maar lijkt vanwege de overheidsmaatregelen nogal wat haken en ogen te hebben.
Oudergeleding MR geeft suggesties waarmee de leerkracht van groep 8 aan de slag kan.
Protocol rond coronavirus:
Protocol duidelijk en loopt goed. Enkele uitgelichte punten:
Ouders halen/brengen; ouders volgen aanwijzingen op en het is rustig bij het haal/breng
moment.
De kinderen pakken het snel op en zijn zo gewend.
Huisvesting:
Geen updates, ligt stil.
Medio juni overleg bij gemeente (terugkoppeling van de verschillende onderzoeken)
Punt vanuit de jaaragenda:

Lous maakt het document af en deelt het via mail.
* PR / communicatie iedere MR vergadering terug laten komen op agenda.

Rondvraag:
Renske: Brief om de vrijwillige ouderbijdrage voor de schoolreis om te zetten tot donatie
voor een speeltoestel is positief ontvangen. Ook andere ouders hebben zo gereageerd.
Frank: Volgende MR vergadering evalueren van punten die anders zijn gelopen tijdens de
Coronatijd. Denk aan continurooster, Classroom etc.

