Notulen MR-vergadering RKBS de Hoeksteen
Dinsdag 15 mei 2020
Plaats: Serooskerkenstraat
Tijdstip: 15.00 uur
1. Opening door Marije
2. ‘Rondleiding’ locatie Serooskerkestraat i.v.m. upgrade.
De upgrade is gedaan in de periode dat er thuis/ online les werd gegeven.
Kees laat de gerenoveerde locatie zien. Vertelt wat er is gedaan en wat nog
gaat gebeuren.
4. Evaluatie thuisonderwijs vanaf 16 maart
+
5. Herstart vanaf 11 mei Volledig thuis/ online onderwijs tot 26 april, vanaf 11
mei gaan de leerlingen 2 dagen per week naar school in halve groepen. De
overige 3 dagen zijn er 2 huiswerkdagen en 1 dag online lesdag. Dit wordt
gecontinueerd tot 8 juni.
Ouders mogen niet op het plein of in de school. Dit geldt ook voor de TSOmedewerkers.
Leerlingen die verkouden of klachten hebben blijven thuis.
6. Formatie personeel 2020/2021
In het komende schooljaar zijn er 64 leerlingen voor de groepen 3. Dit zijn 2
hele grote groepen. Om de druk te verlichten is ervoor gekozen om 1 solo
groep 3 te maken en 2 groepen 2/3.
Vanaf januari is er weer een instroomgroep bij de kleuters.
7. Planning laatste periode tot zomervakantie 4 juli
De groepen 8 krijgen een andere afsluiting dan de voorgaande jaren. Zij gaan
een film maken over hun basisschool periode.
Excursies komen te vervallen tot het einde van het schooljaar.
8. Nieuwe leden OG en PG voor de MR
De vacatures gaan er vanavond uit. Reactie mogelijkheid tot 9 juni.
9. Stand van zaken nieuwbouw hoofdlocatie
De nieuwbouw gaat volgens plan. De prognose is dat de leermaterialen
geleverd kunnen worden voor de herfstvakantie.
De verhuizing vindt plaats in de herfstvakantie.
De officiële opening zal waarschijnlijk plaatsvinden in december.

10. Schoolgids 2020/2021
+
11. MR Jaarprogamma zinvol/niet zinvol?
Voor de laatste vergadering van dit schooljaar!
12. Wat verder ter tafel komt
De oudercommissie kiest een nieuwe voorzitter tijdens hun laatste
vergadering van dit schooljaar.
Wie gaat er volgend schooljaar in de GMR? (GMR heeft de voorkeur voor
een leerkracht.)
De ouderbijdrage is door bijna 90% van de ouders betaald.
De uitstroom van de groep 8 leerlingen is super. 59% stroomt uit naar de
HAVO of hoger. 41% stoomt uit naar VMBO (incl. VMBO-HAVO)
13. Sluiting

