
Notulen extra MR vergadering n.a.v. herstart school Corona crisis 

dd. 28 -04-2020 

Aanwezig: 

Hilde, Erna, Mariette, Kim, Anja, Gerjanne, Betsy, Twan, Gea, Sandra 

Mariette:  
Voorstel om de agendapunten van 12 mei a.s. zo mogelijk toevoegen zodat die vergadering kan 
komen te vervallen. Allen akkoord, eindtijd 21:00 a 21.30 uur. 
 

Toelichtingen/aanvullingen/wijzigingen n.a.v. concept protocol: 

- Namenlijsten worden verspreid per groep (=AVG vriendelijker dan de lijst van de hele school 

naar alle ouders te verspreiden) 

- 13 mei alle kinderen vrij. Team wordt dan bijgeschoold/gepraat over hoe doelen te stellen 

voor de komende periode. Welke prioriteiten? 

- Er worden filmpjes gemaakt en voor 11 mei naar alle gezinnen verstuurd zodat duidelijk is 

hoe het gaat bij het arriveren op school. 

- Sandra maakt een plattegrond met verkeersstromen. 

- Plan voor arriveren kleuters is enigszins aangepast vergeleken met het oorspronkelijke plan 

van de kleuterjuffen. Voorlopig dit protocol aanhouden. 

Protocol en brief die naar ouders verstuurd word is akkoord bevonden en gaat, samen met de 

namenlijst per groep verstuurd worden door Mariette. 

Verder ter tafel: 

We moeten nadenken over de hygiëne maatregelen voor ná deze periode als de groepen weer 

compleet zijn. Nu nog geen plannen voor gemaakt, maar komt binnenkort wel aandacht voor. 

 

Agendapunten 12 mei: 

Formatie: 

We groeien gestaag, aantallen in 3 en 4 volgend jaar onhandig, wordt waarschijnlijk weer een 

combinatiegroep 3/4.  

Schoolgids: 

Mariette maakt deze klaar en zorgt ervoor dat we deze kunnen bespreken op de MR vergadering op 

16 juni. 

Nieuwe naam van de school: 

Liefst onthullen met de kinderen erbij, dus nu daarvoor nog geen andere plannen. Mogelijkheid blijft 

open voor als het toch dreigt verder uit te lekken. 

 

 



Directie: 

Age-Jan is inmiddels overgeplaatst naar een andere klus. Mariette werkt nu alweer 100%, maar is 

voor 75% beter gemeld. Gaat opbouwen met deels op school aanwezig en deels vanuit huis werken. 

 

Verkiezingen: 

Anja heeft stukje aangeleverd voor op de nieuwsbrief, maar is nog niet gepubliceerd. Wordt 

opgenomen in nieuwsbrief van 15 mei. Komt 16 juni terug op de  

Zorgplan: 

Nog niet gereed, hopelijk op de vergadering van 16 juni 

 

 

 

 

 

 


