Medezeggenschapsraad
Leden: Marga Moesker,Niels Schipper, Linda Molenaar
Bart ten Brinke, Gerke Hoogers, Jens Schuiling.
Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van de Van Heemstraschool op dinsdag 09-02-2020
aanvang 19.00 uur. (Online via Teams i.v.m. de geldende regels).
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Opening & Welkom
Vaststellen bespreekpunten

2
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●

Geen agenda opgesteld i.v.m de huidige situatie omtrent opening school.

●

Vragen vanuit OMR en bespreekpunten vanuit PMR

●

Door een ontstane fout was Bart ten Brinke niet in staat aan te sluiten, Jens biedt excuses aan voor
de ontstane situatie en Marga neemt even contact met hem op.

agendapunten
Voortgang m.b.t. nieuwbouw IKC: (bericht vanuit directie)

3A

Op 27 januari hebben we samen met de gemeente en De Zaaier unaniem een besluit kunnen nemen over
de bedrijven die het IKC vorm mogen geven.Op dit moment mag ik nog niet bekendmaken welke dat zijn..
Verder komt er tegelijk met de nieuwsbrief van vrijdag 19 februari een 2e editie van de IKC-nieuwsbrief, in
samenwerking met de gemeente en De zaaier en de instellingen voor kinderopvang.
Op de korte termijn (maart april) zal het architectenbureau starten met het ontwerpteam.
Op 15 maart hebben wij als team een studiedag waarop ik de eerste schetsen hoop te delen met de
collega's.

Vaststellen

Updater m.b.t. Corona update :

3B

● Vraag vanuit OMR hoe om te gaan met de regels ( update vanwege snotneuzen)
We proberen hierbij ook uit te gaan van de ouders die de ziekmelding doorgeven en dat wij als chool alert
zijn op leerlingen met ziekteverschijnselen, ook zo hopende om quarantaine voor een groep te voorkomen.
De communicatie die naar ouders is gegaan via de school is hierbij lijdend.
● Wanneer er een groep in quarantaine moet hoe gaat de school om met lesaanbod?
Vanuit de PMR wordt aangegeven dat er is afgesproken dat er lesstof wortd aangeboden, dit kan wel per
groep verschillen daar het ook verschillende groepen en verschillende leerkrachten betreft. Hierbij dient men
wel rekening te houden met de situatie van de leerkracht ( is deze ook puur ter bescherming in quarantaine
of heeft deze ook daadwerkelijk (ernstige) klachten).
● Wanneer enkele leerlingen langer (10 dagen) in quarantaine blijven en de rest van de klas wel fysiek
naar school gaat hoe worden deze leerlingen bij de lessen betrokken?
Er zijn hiervoor meerdere mogelijkheden en we bespreken ook of er genoeg devices (laptops/
chromebooks) zijn om mee te geven aan lln. Die noodgedwongen thuis zitten.

Rondvraag/ mededelingen:
-

Vraag vanuit OMR uitgangen voor leerlingen wordt besproken.
Welke uitgangen kunnen (veilg) worden gebruikt (ijsbaan kant ook?)? Graag navraag doen welke
mogelijkheden er zijn gezien de huidige situatie en spreiding van kinderen en ouders.

-

Vraag vanuit OMR betreffende de communicatie over het vrijgeven ivm weersomstandigheden van
08-02-2021. Deze zal ook teruggekoppeld worden aan de directeur. Was er de mogelijkheid om
ouders eerder te informeren), daar aangegeven wordt dat er signalen zijn dat de melding als erg
laat is ervaren. Daarbij dus ook de vraag of dit voorkomen had kunnen worden vanuit de
communicatie door de stichting.

-

Behoefte aan inleesmateriaal /scholing vanuit nieuwe leden. (en zittende)
Jens plaats documenten op de Google Drive

-

Directeur Johan Bisschop heeft in de afgelopen periode veel gedeeld en contact gezocht met de
MR over lopende zaken, dit wordt door de leden als prettig ervaren .
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Sluiting :

Informatief

Medezeggenschapsraad
Leden: Marga Moesker,Niels Schipper, Linda Molenaar
Bart ten Brinke, Gerke Hoogers, Jens Schuiling.

We spreken af de volgende vergadering op 02-03-2021 te plannen.
Afhankelijk van de situatie zal de vergadering al dan niet online ingepland worden.

Vergaderdata: 02-03-2021(gewijzigd 09-03), 20-04-2021, 18-05-2021, 22-06-2021

Actiepunten vanuit vergadering
Formatiebegroting bespreken

Directeur

Controleren online moment via Google

Jens

Opstellen Agenda en plan van aanpak MR

Marga en Jens

Navragen contact m.b.t. bouw en gebruik uitgang

Jens

Link naar de drive:
Inloggen via:

