Verslag MR 14 april 2020
Aanwezig: Anne-Loes (voorzitter), Melissa, Leonie, Maaike (verslag), René
Starttijd 19:35 uur, eindtijd 21:00 uur.
>>>Overleg via Teams i.p.v. op school<<<
1. Opening en vaststellen agenda
Anne-Loes opent de vergadering.
2. Notulen bijeenkomst 14 januari 2020 (ter goedkeuring)
De notulen zijn vastgesteld.
3. Vakantierooster schooljaar 2020-2021 (besluitvorming)
René heeft een vakantierooster gemaakt voor het schooljaar 2020-2021. Het voorstel komt overeen
met het vakantierooster van Krimpenerwaard scholen en scholen in Gouda. Ook de andere scholen
in Haastrecht hebben dit vakantierooster overgenomen. Extra toegevoegd zijn de extra vrije
middagen rond Sinterklaas, Kerst, de vrijdag voor de voorjaarsvakantie en de vrijdag voor de
zomervakantie. Er worden drie studiedagen gehouden: op maandag, woensdag en vrijdag. De exacte
data hiervoor zijn nog niet bekend.
4. Meivakantie 2020 (besluitvorming)
Rond 20 april zal het kabinet nieuwe maatregelen aankondigen. Dan zal duidelijk worden of de
scholen langer dicht blijven, open gaan of misschien wel deels opengaan.
Kort na deze datum staat de meivakantie voor de deur. Gezien de uitzonderlijke situatie waarin we
ons bevinden, is het de vraag hoe het beste met de meivakantie omgegaan kan worden. Er zijn drie
opties:
1. Vakantie vervroegen en volgende week al laten ingaan. School kan dan op 4 mei weer open;
2. Vakantie verkorten tot 1 week, school start dan weer op 4 mei. De resterende vakantiedagen
worden in de week van 15 juni ingehaald;
3. Vakantie niet wijzigen.
De MR komt tot de conclusie dat het voor kinderen, ouders en docenten prettig is om 4 mei te
kunnen starten als de scholen weer normaal open mogen na de meivakantie. Als de scholen slechts
gefaseerd open kunnen, dan houden we de geplande 2 weken vakantie aan. In dat geval zal de
school tijd nodig hebben om voorbereidingen te treffen om een gefaseerde start mogelijk te maken.
We spreken af om na de persconferentie van volgende week dit definitief kort te sluiten.
5. Kinderopvang (ter informatie)
Er is een goede samenwerking tussen de opvangorganisaties in Haastrecht: IJsselkids, Yellowbellies
en ‘Naar Buiten’.
De noodopvang op verschillende dagen zit bijna aan de top: 15 kinderen/dag per locatie. Gemeente
Krimpenerwaard heeft een leerkracht ter beschikking gesteld om bij de Yellowbellies te
ondersteunen. Ook de scholen zorgen voor onderwijskundige ondersteuning. Onderwijs op afstand
kan ook bij de opvangorganisaties.

6. Corona en verdere consequenties voor de school (ter informatie)
In de komende periode staan enkele activiteiten gepland. Voor de activiteiten in april is al bekend
gemaakt dat ze niet door gaan (bv Koningsspelen). In mei staat het kamp van groep 8 op de planning.
Dit kan helaas dit jaar ook niet doorgaan, omdat er nu te weinig tijd over is om e.e.a. goed te
plannen. Er wordt op het moment nagedacht over de andere bijeenkomsten dit schooljaar, zoals het
afscheid van groep 8 (musical) en de schoolreis (2 juni).
Ook hier wachten we de richtlijnen van het kabinet af. Ondertussen wordt al nagedacht over
alternatieven.

7. W.v.n.t.t.k. / Rondvraag
Volgende week woensdag 22 april om half 8 hebben we opnieuw overleg via Teams. Anne-Loes heeft
een ieder een uitnodiging gestuurd.

