MR vergadering
Datum: 14 september 2020
1. Opening: Robbert heet iedereen welkom
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2. Mededelingen:
Notulist:
• Via de Marinfo geen reactie gekregen.
• Harco en Jolanda kijken de leerlingen lijst door om te kijken wie we als ouder kunnen
vragen.
Kalender:
• Is die dit jaar eerder meegegeven? Dit gaan we navragen bij Dick.
Rooster van aftreden:
• Dit jaar is Harco herkiesbaar
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Jaarvergadering GMR: woensdag 4 november
• Deze valt tegelijk met de jaarvergadering van de AC.
• Jolanda gaat mee namens de MR van de Mariabasisschool.
• Cursus: worden besproken door de GMR.
Stemming van nieuwe GMR ouders:
• De nieuwe ouders zijn gekozen.
3. Actiepunten: Alle actiepunten zijn gedaan.
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4. Mededelingen vanuit directie/ team:
Toestemming geven voor cameratoezicht (instemming)
• Camera's hangen er al. Staat een bord achter het raam.
• Sindsdien geen/tot weinig gedoe meer. Deze is via een app op telefoon of internet terug
te zien.
• Ouders zijn over de camera's geïnformeerd.
• MR stemt er mee in met het protocol van cameratoezicht.
Begroting 2020-2021 (advies + instemming personeel op inzet formatie)
• Dick bespreekt met ons de begroting van 2021
• MR stemt er mee in.
Schooljaarplan 2020-2021 (advies)
• Er zijn veel dingen doorgeschoven.
• Evaluatie: mist het onderdeel invloed van Corona. Dick gaat dit aanpassen/toevoegen.
Plan van aanpak continurooster (ter bespreking)
• Dit schooljaar weer gestart met het 'corona rooster'
• De pauzes worden als minder ervaren. Dit komt door bovenbouw eerst spelen en dan
eten. Het half uur pauze is verder perfect.
• Wat te doen:
o Vragen bij de kinderen hoe ze het ervaren.
o Enquête uitzetten naar ouders hoe ze dit rooster ervaren. Richting volgend
schooljaar weer inventariseren wat doen we daarna.
Schoolgids 2020-2021 (instemming)
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Protocol cameratoezicht staat er niet in.
Hij is eerder meegegeven, dan andere jaren. Er is dit jaar ervoor gekozen om hem eerder
te versturen want we zijn dit schooljaar eerder begonnen dan andere jaren. Gebeurt dit
weer dan verstuurt Dick hem via de mail.
• Deel 1 gaat alleen op papier met nieuwe ouders mee, de huidige ouders krijgen deze via
de mail.
• Deel 2 krijgen alle ouders op papier.
• MR stemt er mee in.
Zwarte piet (ter bespreking)
• Het mysterie voor de kinderen moet blijven bestaan.
• Vanuit Aves komt er een beslissing over wat er op de scholen gaat gebeuren
• Hetzelfde uitvoeren wat er bij de intocht van het dorp wordt uitgevoerd.
Corona 'thuiszitters'
• Belasting voor ouders, want het kind is niet 'echt' ziek.
• MBS volgt de landelijke richtlijnen.
• Leraren zorgen voor thuisonderwijs. School heeft laptops voor kinderen die dat niet
hebben.
• Duidelijkheid naar ouders toe. Beslis moment wanneer mag je weer naar school, dat
blijven ouders lastig vinden.
5. Rondvraag: Geen rondvraag

