Notulen MR 1 (24 september 2020)
Tijdstip: 19.30 uur
Plaats: teamkamer
Aanwezig: Fardosa, Sobia, Hannan, Cynthia, Chiara en Nina
Agendapunten
1. Personele update en lerarentekort
Nina heeft een update gegeven over de personele bezetting. Het lerarentekort speelt naast
het tekort aan leerkrachten die afwezig zijn in verband met bijvoorbeeld het wachten op een
test of milde klachten.
2. Jaarplan 2020 – 2021
De procedure van schoolplan tot jaarplan wordt geschetst. Het jaarplan 2020 – 2021 is
toegelicht.
3. Traktatiebeleid en 10-uurtje
De oudergeleding is enthousiast over het traktatiebeleid. De leerkrachten hebben al gezonde
en leuke traktaties voorbij zien komen. Het 10-uurtje is een advies naar ouders. We nemen dit
op in de volgende nieuwsbrief voor ouders. Binnenkort komt er weer schoolfruit beschikbaar.
Nutsschool Woonstede heeft het Gezonde School vignet.
4. Plan onderwijs ten tijde van Corona
Het team heeft een noodplan gemaakt met meerdere scenario’s die zich kunnen voordoen ten
tijde van Corona. Dit plan wordt beknopt toegelicht in de volgende nieuwsbrief voor ouders.
5. Vooruitblik Sinterklaas en kerst
De huidige omstandigheden maken dat we langzaam na moeten denken over de feestmaand
december. Als ouders tegen die tijd nog niet in de school mogen en de 1,5 meter afstand
gehouden moet worden, zullen we moeten nadenken over de vorm van Sinterklaas en kers t.
De oudergeleding heeft hier een mooi voorstel voor gedaan. Dit wordt besproken in de
werkgroepen Sinterklaas en kerst.
6. Overblijf/continu rooster
Het huidige schoolrooster wordt besproken. In de volgende MR-vergadering zullen we dieper
ingaan op de procedure van het nemen van besluiten.
7. Wat verder ter tafel komt
Indien de schoolreis dit schooljaar niet mogelijk is, zal er naar een alternatief gekeken worden.
De ooievaarspas kan niet gebruikt worden voor betaling van de overblijf.
8. Afronding
Volgende bijeenkomst: MR-training op 12 november en MR-vergadering op 28 januari.
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