Verslag MR 22 april 2020
Aanwezig: Anne-Loes (voorzitter), Melissa, Leonie, Maaike (verslag), René
Starttijd 19:35 uur, eindtijd 20:30 uur.
>>>Overleg via Teams i.p.v. op school<<<
1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen bijeenkomst 14 april 2020 (ter goedkeuring)
Niet besproken.
3. Meivakantie 2020 (besluitvorming)
Vorige week hebben we gesproken over de mogelijkheid om de meivakantie in te korten. We waren
daarbij tot het volgende gekomen:
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.
[notulen MR 14 april 2020]
Gezien de nieuwe coronamaatregelen die gisteren zijn verkondigd, is er geen sprake van het inkorten
van de meivakantie: de school mag vanaf 11 mei weer deels open.
4. Corona en verdere consequenties voor de school (ter informatie)
Het basisonderwijs mag weer open vanaf 11 mei. Leerlingen kunnen dan de helft van de tijd naar
school, zodat kleinere groepen mogelijk zijn. De exacte invulling hiervan moeten scholen zelf
bepalen.
René heeft hierover vandaag overleg gehad met de Groeiling, het team van de Catharina, de
directeuren van de Morgenster en de Vlisterstroom. Ook is er overleg geweest met het
schoonmaakbedrijf. Morgen is opnieuw overleg met een afvaardiging van het team en met de BSO.
In de vakantie is opnieuw afstemming met de andere scholen.
Op dit moment is besloten dat de drie scholen in Haastrecht na de meivakantie, voor zolang als de
coronamaatregelen duren, een continurooster zullen hanteren. De schooltijden zijn dan van half 9
tot 2 uur. Er wordt nog gekeken naar het brengen en halen van kinderen en hoe dit zo goed mogelijk
ingericht kan worden, ook in overleg met de andere scholen. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden of
de scholen een andere begintijd kunnen hanteren. Ouders mogen voorlopig niet meer het
schoolgebouw in en moeten hun kind(eren) afzetten voor het schoolplein. Het is de eigen
verantwoordelijkheid van de ouders om voldoende afstand te houden tot anderen. Dit zal ook in de
berichtgeving aan de ouders worden gemeld.

De BSO’s zullen de kinderen op de dagen dat ze naar school gaan na schooltijd opvangen. Ouders die
een cruciale functie hebben kunnen, op de dagen dat de kinderen niet naar school gaan, de hele dag
gebruik blijven maken van de BSO.
Met betrekking tot hygiëne op school is besloten dat wordt overgestapt op het gebruik van papieren
handdoekjes en vloeibare zeep. De toiletten voor medewerkers zullen vaker worden schoongemaakt.
Tijdens de MR-vergadering hebben we verder gesproken over:
- Bekijk de mogelijkheid om broertjes en zusjes op dezelfde dag naar school te laten gaan,
zodat gezinnen ontlast worden; kijk bijvoorbeeld of alle (on)even klassen op dezelfde dagen
les kunnen krijgen omdat broertjes en zusjes vaak 2 jaar schelen.
- Bekijk de mogelijkheden voor de leerlingen die thuis zitten. Kunnen zij bijvoorbeeld via
Teams de lessen de hele dag volgen?;
- Probeer de leerlingen zo veel mogelijk les te laten krijgen van de eigen docent. Er is behoefte
aan een vertrouwd gezicht;
- Bekijk of het mogelijk / nodig is om ook rond het gebouw een looproute te bepalen;
- Geef ouders van de kinderen in groep 0 (gestart sinds januari 2020) expliciet de ruimte om
hun kind thuis te houden. René zal dit in de berichtgeving meenemen;
- Organiseer de schoolweek anders: geef tijdelijk ook aan de onderbouw op vrijdag de hele
dag les. De blokken worden dan ma-do en di-vr. Op woensdag hebben de kinderen geen les
en heeft de docent tijd om het werk voor te bereiden, extra schoon te maken etc.
René zal donderdag of vrijdag Leonie en Maaike informeren over de genomen besluiten, zodat zij nog
input kunnen leveren voor de berichtgeving aan ouders (1e week meivakantie).
5. W.v.n.t.t.k. / Rondvraag
Het volgende overleg van de MR staat gepland voor 19 mei. Aangezien het kabinet op 20 mei met
een update komt, wordt besloten om de MR vergadering een dag op te schuiven: 20 mei 19:30 uur.
We kunnen dan bekijken of de update nog wijzigingen met zich meebrengt voor de school en ook de
eerste weken na de vakantie evalueren.

