‘Onderwijs van de toekomst
voor het kind van nu’
Notulen MR
Plaats

Datum en tijd

Woensdag 29-04-2020,
17.00 - 18.15 uur

Agendapunten:

Inhoud:

Opening
Verdeling dagen

Vanuit oudergeleding voorstel om de dagen aan te passen, zodat
hier meer regelmaat in zit voor de ouders en kinderen. Voor ouders
is dit prettig met betrekking tot te maken afspraken op het werk.
a dinsdag, vrijdag, dinsdag, woensdag, vrijdag
b maandag, woensdag, donderdag, maandag, donderdag
Helaas is het vanuit het crisisteam en harde afspraak, dat de
groepen op de volgende dagen naar school gaan:
a maandag, woensdag, vrijdag, dinsdag, donderdag
b dinsdag, donderdag, maandag, woensdag, vrijdag.

Homogene verdeling
3/4 4/5

Dit zorgt er bij 2 gezinnen voor dat deze kinderen niet op dezelfde
dagen naar school gaan. Eventueel kunnen deze kinderen,
wanneer dit niet prettig is voor ouders, wisselen. Anja neemt voordat
het schoolbrede bericht uitgaat naar ouders, met desbetreffende
ouders contact op via schoudercom.

Voor wie Belangstellenden en:
Oudergeleding:
Joyce Maijers
Vivianne van der Heiden
Personeelsgeleding:
Suzanne van der Meijden
Clarens Groeneveld-Immenga
Genodigden:
Anja de Jong (directeur)
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Afstand tussen
volwassene en
kinderen.

We plaatsen geen kuch schermen. Leerkrachten (in risicogroepen)
hebben de mogelijkheid om naar de bedrijfsarts te gaan wanneer ze
zich zorgen maken over het te geven onderwijs na 11 mei.
In de kleuterklas is het niet altijd mogelijk om tussen de leerkracht
en het kind anderhalve meter afstand te hebben.

Groepsactiviteiten:

Schoolfotograaf:
Deze wordt afgezegd. Hopelijk kan dit (voor groep 8) later in het
schooljaar alsnog plaatsvinden. De kinderen gaan (anders) begin
volgend schooljaar op de foto.
Trakteren:
Leerkracht zorgt voor een kaart in de personeelskamer, waarop alle
leerkrachten hun naam kunnen schrijven.
De kinderen mogen in hun eigen klas trakteren en bewaren de
traktatie voor de kinderen die er die dag niet zijn in de klas.
Zwemmen:
De kinderen gaan op dit moment niet zwemmen. Mochten ouders
hun geld voor deze lessen terug willen krijgen, moeten ze dit regelen
met het zwembad.
TSO:
Anja heeft contact gehad met de TSO. Wanneer de lessen op
school en TSO weer gaan starten kan geld wat betaald is door
ouders teruggestort worden. Dan weten we hoeveel er terugbetaald
moet worden.
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Het handen wassen (bij binnenkomst, vertrek en tussendoor) van de
kinderen wordt begeleid door de leerkrachten.
Schoonmaak:

Leerkracht kan de klas tussendoor schoonmaken. Er is
desinfecterende spray in de klas.
Ook wordt er voor elke dag een hygiëne coördinator aangesteld.

Aansluiting BSO:

Kibeo komt de kinderen om 15.00 ophalen.
Ouders waarvan hun kind op een andere BSO zit, moeten
overleggen met deze BSO. Wanneer deze de kinderen pas om
15.00 wil ophalen (reguliere schooltijd), kunnen de kinderen tot deze
tijd in hun klas blijven.
Buiten spelen:
Wanneer de kinderen buiten spelen, is dit onder begeleiding van
een leerkracht. Wanneer de kinderen spelen met 2 verschillende
groepen, wordt het plein in 2 delen verdeeld om zo, zo min mogelijk
de kinderen contact te laten hebben van de kinderen uit andere
groepen.
Er wordt in deze periode ook niet gevoetbald.

Thuisscholing:

Dit vervalt. De kinderen maken thuis huiswerk. Dit is de verwerking
van de aangeboden lesstof tijdens de dagen dat de kinderen
aanwezig zijn op school.
Doordat de juf er nu op toeziet dat de kinderen hun werk hebben
gemaakt, zullen ouders hier hopelijk minder werk aan hebben.
Ouders geven aan dat werk dat digitaal gemaakt moeten worden
niet ideaal is, vanwege het gebruik van laptop voor bijvoorbeeld
thuiswerken.
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Ruzies bovenbouw:

Het schijnt dat kinderen dreigen met het spugen in iemands gezicht
bij een ruzie.
Dit accepteren we niet! We zullen hier extra op toezien.

