NOTULEN MR RKBS ‘DE HOEKSTEEN’
Waar: Serooskerkestraat 74B, Krommenie
Wanneer: dinsdag 15 september om 16.00 uur
Vergaderpunten
1. Welkom door de voorzitter
+
2. Introductie Shera als nieuw lid MR
3. Vaststelling agenda
- Toegevoegde punten: Verhuizing van de Braillestraat, de nieuwbouw, de klusklas,
5 December
4. Notulen vergadering 23 juni jl.
- De notulen zijn goedgekeurd als er een paar wijzigingen zijn toegepast. Is dit
gedaan dan doorsturen naar de directie voor de website.
5. Absentie leerkrachten i.v.m. coronatesten
- AGORA heeft een commerciële partij benaderd om de leerkrachten met klachten
sneller te testen. Bij een negatieve uitslag is de leerkracht sneller terug voor de
klas. Wat te doen bij wel een COVID 19 positieve uitslag is nog niet duidelijk. Ook is
onduidelijk hoe ziek een leerkracht is bij positieve uitslag. Is er een mogelijkheid
tot online thuisonderwijs? Leerkrachten worden bij een positieve uitslag niet
ziekgemeld.
6. Thuisonderwijs + Teams
- Veel leerlingen ( groep 4-8) hebben een ‘eigen’ laptop. In de komende periode
krijgen de leerlingen een oefenles met TEAMS.
- De software van de methodes is door de uitgevers weer opengezet voor het
thuisonderwijs.
- Na de herfstvakantie wordt gekeken op de Seroos hoe er groep doorbroken
gewerkt kan worden.( Studiedag).
- Na de herfst vakantie start de klusklas op de Seroos.
7. Terugkoppeling ouderavond 2/3 groepen
+
8. Terugkoppeling avond 2 september Inloop ouders op school/wegbrengen kinderen
- Bij een avond was een beperkt groepje ouders aanwezig, de rest kon de avond
online volgen. Dit was door een groot aantal ouders gedaan.
- De directie wil graag in gesprek met een aantal ouders over dit onderwerp, het
wegbrengen en halen, hoe ervaren de ouders dit en hoe ervaren de leerlingen het?
Misschien is dit beter te organiseren als we in de nieuwbouw zitten. Dan zitten de
groepen 2/3 dichter bij hun gekoppelde 1/2 groepen.
9. Vaststellen taakverdeling MR & inventarisatie scholingsbehoefte
- Vanaf de eerstvolgende vergadering geldt de volgende taakverdeling; Jamie->
notulist, Marije-> voorzitter, Floor-> secretaris.
- Scholingsbehoefte, de basiscursus MR voor Shera.
- De website wordt aangepast de Yvonne en Floor. De wijzigingen worden
doorgegeven aan Nicole van AGORA.

10. Vaststellen MR reglement & Huishoudelijk Reglement
- Het MR reglement wordt bepaald door de directie.
- In het HHR zijn een paar kleine aanpassingen( punt 10) nodig, Floor verwerkt deze.
Bij de volgende vergadering komt dit punt terug.
- Via de Parro/ nieuwsbrief wordt bekend gemaakt dat de agenda op de website
wordt geplaatst.
11. Wat verder ter tafel komt
- Er zijn 2 zwangere collega’s dit schooljaar t.w. Marije W en Lindsey. Vervanging
wordt geregeld
- Nieuwbouw: Het bouwproces ligt op schema. Het straatwerk wordt momenteel
gelegd. Er komen camera’s. Er moet nog wel gekeken worden naar de regelgeving
hiervoor. De camera’s komen ieder geval richting de voetbalkooi. Er wordt gekeken
naar de buitenspeelruimte. Hoe te verdelen met peuterspelen en de school. Waar
gaan welke groepen spelen. Er komen een aantal ‘vaste’ buitenspeelmaterialen,
zgn Lollebollen, een zandbak, een voetbalkooi, een hinkelbaan en een ballengooier
(soort basketbalbak). Het fietsenrek komt aan de zijkant van de school. Ouders
kunnen hun fiets bij het zwembad plaatsen bij het wegbrengen en ophalen.
- Verhuizen: De sleuteloverdracht is op 08-10-2020. In deze week worden de
materialen ingepakt. Op vrijdag 9 oktober komt Verhuisbedrijf Mulder de spullen
verhuizen. De nieuwe materialen worden geleverd in de week van 12 oktober.
- Hoe vergroten we de ouderbetrokkenheid nu de ouders niet in de school mogen.->
er wordt een soort instuif georganiseerd waarbij ouders zich kunnen inschrijven
om de nieuwe school te bekijken. Meer info volgt via de nieuwsbrief.
- Het brengen en halen wordt net zo georganiseerd als op de oude locatie.
- De ventilatie in het nieuwe pand. De ramen moeten veel open, er is een ventilatie
systeem.
- Er wordt navraag gedaan bij AGORA of het mogelijk is om in ieder lokaal een CO2
melder te plaatsen.
- 5 december; stroopwafel-, roetveegpiet zijn toegestaan. Er is een nieuwe Sint
gevonden. Er wordt nagedacht over een COVID 19 proef Sinterklaas feest. Groep 5
doet dit schooljaar geen surprises maken. Zij vieren het feest samen met de
groepen 1 t/m 4 op de nieuwe locatie.
- Reply functie is uitgeschakeld bij ons op de Hoeksteen. Is het mogelijk om deze
open te zetten. Het maakt het communiceren van de ouders richting school
eenvoudiger. Het komt terug op de volgende vergadering.
12. Sluiting om 17.30 uur

