Agenda MR-vergadering 26 oktober 2020
20.00 uur via Teams
Aanwezig: Leden school: Marike, Geert, Jenai, Amber
Oudergeleding: Onno, Miriam
Notulant: Miriam Swaans

Vergadering
1.

Opening (20.00 uur)
✓ Welkom

2.

Bespreekpunten
✓ Mededelingen vorige
vergadering: ventilatie
✓ Mededelingen Norman

Amber opent de MR-vergadering.

Norman

Xpect Primair heeft onderzocht hoe het staat met de
ventilatie en luchtkwaliteit van alle onder haar
beheer staande scholen.
De ventilatie op onze school voldoet in principe aan
de geldende richtlijnen. We houden wel rekening met
de extra richtlijnen voor het coronavirus van het
RIVM. Dat betekent dat we lokalen in de school
regelmatig luchten als er geen leerlingen in de ruimte
zijn en sterke luchtstromen van persoon naar
persoon vermijden.
Voor het bepalen van de luchtkwaliteit hebben nog
geen metingen plaats kunnen vinden, gezien de lange
levertijden van hoogwaardige CO2-meters om dit
goed te kunnen meten. Wij verwachten deze meting
eind oktober te kunnen verrichten en je medio
november te kunnen informeren over de uitkomsten
en eventuele vervolgstappen.
Mededeling: op elke maandag komt het crisisteam
corona bij elkaar. De richtlijnen van het RIVM zijn nog
steeds leidend voor heel Xpect Primair. Aanvullend
geldt dat aanwezigheid van ouders nog steeds sterk
beperkt moet blijven. Het is aan de individuele school
om hierin keuzes te maken en per geval te besluiten
of er noodzaak is om ouders te verwelkomen in de
school.
De Borne, De Blaak en Kinderstad gaan zich
gezamenlijk hard maken voor een betere
verkeersveiligheid rondom de scholen. Door de
individuele belangen in te wisselen voor het
collectieve doel om overal in dit gebied een veiligere

situatie te creëren, hopen we krachtiger te zijn.
Ziekte en afwezigheid door corona is vooralsnog
onder controle, spoedtesten worden enkel
aangevraagd als dit noodzakelijk is. In unit 1 is door
personele omstandigheden gekozen voor het tijdelijk
verdelen van de kinderen uit 1D onder de andere
klassen. De ouders zijn per brief hierover
geïnformeerd.
3.

Ingekomen brief over geld
overblijven

4.

Mededelingen GMR

5.

RI&E: terugkoppeling BHV

6.

Verkiezingen

7.

Brainstorm ouderavond komend
schooljaar.
- Verkeersweek?
- Lentekriebels?
Volgende vergadering: begroting.
Ook begroting controleren van de
OV.

Amber

De binnengekomen brief is inhoudelijk behandeld. Er
wordt contact opgenomen met de betreffende
ouder.
Vivienne Vanuit de GMR is gedeeld dat Xpect Primair constant
in verbinding staat met overheid, gemeente en
scholen om de regelgeving omtrent corona goed na
te leven. Het is niet de vraag of er scholen moeten
sluiten maar wanneer ivm overmatige ziekte van het
personeel. Daar hoort het stuk vervanging,
geboorteverlof, flexibele schil en mobiliteit bij.
Geert
Er is een ontruimingsoefening gedaan met de units.
Naar aanleiding daarvan zijn leerpunten
geformuleerd en gedeeld met het team. Duidelijke
communicatie blijft speerpunt en in teamoverleggen
de komende tijd zal het onderwerp ook terugkomen.
Daarnaast zal ook nog een onaangekondigde
oefening plaatsvinden.
Allen
Er hebben zich in totaal 11 ouders gemeld met
interesse in deelname in de MR. Er zijn drie plekken
te vergeven, aangezien een ouder in de MR afscheid
neemt. Uiteindelijk hebben 8 ouders aangegeven
mee te doen met de verkiezingen. De kinderen
krijgen een fysieke brief mee waarop de ouders hun
stem kunnen uitbrengen tot en met 6 november. Op
9 november worden de stemmen geteld.
Bekendmaking van de nieuwe MR-leden vindt plaats
op 10 november via de Borne app.
Allen
De MR spreekt de voorkeur uit voor het thema
lentekriebels, aansluiting op de periode dat dit ook
op school wordt besproken, medio mei. In de
volgende vergaderingen komen we erop terug om
het verder uit te kristalliseren.
Is besproken en staat voor 23 november op de
agenda.

