Agenda MR-vergadering 14 september 2020
20.00 uur koffiekamer
Aanwezig: Leden school: Geert, Jenai, Amber
Oudergeleding: Onno, Miriam
Notulant: Miriam
Afwezig: Marike

Vergadering
1.

Opening (20.00 uur)
✓ Welkom

2.

Bespreekpunten

✓ Schoolgids
✓ Noodplan Corona

Norman opent het MR-jaar. Omdat er nog een
nieuwe voorzitter gezocht wordt, opent Norman dit
keer.
Norman

De MR heeft de Schoolgids ter inzage gehad, bekeken
en voorzien van feedback. Deze worden door de
directie bekeken en doorgevoerd waar nodig. Na de
feedback wordt een nieuwe versie online geplaatst.
We gaan bij het bekijken van de schoolgids uit van de
reguliere situatie, dus zonder corona. Simpelweg
omdat het niet uitvoerbaar is om dit in de gehele gids
door te voeren. De MR en de directie zijn het eens
over het feit dat een schoolgids met een handzamer
formaat en een compactere inhoud, richting het
volgend schooljaar aan te raden is.
Noodplan
Er is een crisisteam door Xpect Primair samengesteld
dat goed bereikbaar is voor dagelijkse vragen
omtrent corona. Er zijn nu al relatief veel docenten
thuis en dat zal vaker gaan voorkomen is de
verwachting. Daarom is er een noodplan opgesteld,
met name gericht op wat er moet gebeuren als er te
weinig onderwijzend personeel aanwezig is. De MR
bespreekt het voorstel en keurt het goed. Het is ook
voor de MR duidelijk dat er in noodsituaties moeilijke
keuzes gemaakt moeten worden, waarbij het
onvermijdelijk is dat er een beroep gedaan wordt op
ouders en het bij voorbaat niet te zeggen is op wie
wel en op wie niet. We hopen vooral dat het niet
nodig zal zijn.
De directie zorgt ervoor dat het noodplan
bekendgemaakt wordt aan de ouders via de
schoolapp.

3.

Opzet advertentie en
vormgeving MR

Bijlage 1: Schoolgids 2020-2021
Bijlage 2: MR-reglement
Bijlage 3: Noodplan Corona

Allen

Er wordt een bericht verspreid met de vacatures met
de mogelijkheid voor 1-10-2020 te reageren.

