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Oudergeleding
Margje Jonker
Femke van de Geijn
Karlijn Wolkotte

Aan- / afwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

Personeelsgeleding
Willem Rensink
Ilse van IJzendoorn
Wendy van der Burgt
Simone Wolthuis

Aan / afwezig
aanwezig
aanwezig notuleert
aanwezig
aanwezig

Opening intern gedeelte
 Aanvullingen op de agenda: de opening van scholen wordt als agendapunt toegevoegd.
 Notulen: er zijn geen aanvullingen/opmerkingen op de notulen van 8 december ‘20.
 Foto maken: het heeft weinig zin om nu een groepsfoto te maken; de samenstelling
verandert (zwangerschapsverlof, afscheid voorzitter). Wel de individuele foto’s op de
site, zodat ouders kunnen zien wie de MR-leden zijn.
 Wie zorgt telkens voor een stukje nieuwsbrief n.a.v. MR-vergadering? De notulist zorgt
dat de ‘highlights’ in de nieuwsbrief komen. Benoemen welke onderwerpen er
besproken zijn met een verwijzing naar de (uitgebreide) notulen op de site.
 Scholen open per 8-2-21:
Er zijn veel vragen over het opengaan van scholen; halve klassen? Groep 7/8 in
koppels? Verplichte mondkapjes? Wat is de werkwijze? Crisisteam zet in eerste
instantie lijnen uit binnen Groeisaam.
Overleggedeelte met directie.
 Opening van de scholen: Simone kan geen nieuws toevoegen en is afhankelijk van
informatie vanuit overheid. We praten over het wel of niet te vroeg openen van
scholen. Er zijn zorgen om de leerkracht en de leerling. Wat als er een leerling
besmet is; wie van het gezin moet in quarantaine. Wordt er weer met halve klassen
gestart? Zijn er voor de groepen 7 en 8 andere protocollen, gezien het geringe
leeftijdsverschil met VO-leerlingen? Er zijn nog veel onduidelijkheden.
Over het algemeen zijn de leerkrachten blij dat de leerlingen weer naar school
kunnen, mits dit veilig kan gebeuren. Hoe creëer je afstand? Hoe zorg je ervoor dat
het werkbaar blijft, als een aantal leerlingen preventief thuis moet blijven wegens
corona? De sociaal-emotionele impact van afstandsonderwijs voelt als groot aan.
Er is nog te veel onduidelijkheid, onzeker. Zodra er meer bekend is, zal
Simone dit aan de MR terugkoppelen. Wie kan, sluit hierbij aan.
 Groep 8: wat zou er gebeuren als er weer een lockdown komt? De adviesgesprekken
zijn begin februari. Aandacht voor het afscheid is belangrijk.
 Evaluatie werkgroep andere schooltijden: er zijn geen reacties meer op gekomen.
 Beleid bij zorgleerling: zorgleerlingenbeleid wordt in de volgende vergadering
besproken.

 Geld van GMR/overblijf: het bedrag zal besteed worden aan bewegend leren. (evt.
restant voor ICT)
 Stand van zaken mbt ventilatie: uit de metingen blijkt dat als we steeds deuren en
ramen tegen elkaar openzetten, de gemeten lucht niet op rood uitslaat. De geopende
buitendeuren in de winter zorgen ervoor dat het in het gebouw steenkoud is. Uit het
meetrapport blijkt dat ‘t Geerke voldoet aan de bouwbesluiteisen destijds. Dus
deuren en ramen ’s morgens, tijdens pauzes openzetten. Dit is de vorm van ventilatie
die we hebben.
 Onderbouw: Grootte van de groepen toekomstgericht en ondersteuning. Wendy (gr
2-3) gaat per 12-2 met verlof, Ingrid van der Donk en Erica nemen het verlof samen
over. Zij draaien al mee, ook in de noodopvang. Helma (gr 1-2 A) wordt vervangen
door Ingrid Giesbers tot Helma terugkomt. Groepsgrootte: 30-32 leerlingen starten in
1 kleutergroep. Aan het einde van het schooljaar komen er nog veel leerlingen bij.
Ruimtes in school goed benutten. Wendy vult aan dat het vooral ligt aan toezicht,
waar het aan ontbreekt als je sommige ruimtes benut. Ook tijdens het buiten spelen
is toezicht belangrijk.
 Rekening overzicht van MR: 2019 ( € 394,20) en 2020 ( € 402,34): bijdrage die
bovenschools wordt gestort. Minus maandelijkse bankkosten. Secretaris gaat met
Simone de stand van zaken verder bekijken.

Intern gedeelte
Ventilatie en corona: vast punt op de agenda.

Volgende vergadering: dinsdag 2 maart 2021 19.00 uur

