Datum | tijd
Vergadering geopend door

1 april 2020 20.00-21.00
Eric
concept

Aanwezig
Deelnemerslijst:

Kimberley Neve (KN), Kajsa van Vliet (KV), Suzan van Enk (SE)

PMR

Eric van IJmeren (EIJ), Gerco van Oene (GO), Nelly Tromp (NT)

OMR

Natasja van Wijngaarden (NW)
Verhinderd:

-

PMR

-

OMR

-

Locatieleider

Opening en agenda
•

Eric opent de vergadering. Vanwege de corona maatregelen vergadert de MR online!

Goedkeuring notulen 16 april 2019
•

Notulen worden akkoord bevonden

De notulen worden goedgekeurd en zullen worden gepubliceerd op de website.

Mededelingen en ingekomen stukken algemeen
•

Geen

Mededelingen GMR
•
•

GMR is niet doorgegaan
Vertrek Rudi Meulenbroek; vacature wordt uitgezet

Mededelingen OR
•

Locatieleider

Geen mededelingen vanwege afgelasting en opschorting activiteiten

Mededelingen locatieleider

•
•

•

Formatieplan: is nog niet gereed vanwege corona crisis. Zodra het plan gereed is, dan komt NW in
de lucht bij MR.
Corona: informatie is op school niet eerder bekend dan in de media. Donderdag 2 april wordt
gekeken hoe het verder moet qua lessen. Daar gaat alle aandacht van het team naar uit. Alle
activiteiten binnen de sluiting zijn afgelast. Na de start wordt de impact op activiteitenagenda
beoordeeld.
o Hoe moet ondersteunt worden? Vanuit ouders overwegend positief, aandacht of alle
kinderen goed in beeld zijn.
o Ook de zorgkinderen? Voor deze groep – en de anderstaligen – wordt specifiek binnen
Stichting OOK nagedacht hoe deze groep goed te monitoren en te bereiken is. Ook vanuit de
Gemeente Kampen is een richtlijn gegeven als meer ondersteuning nodig is.
o Bij de start wordt ook naar de achterstand op he onderwijs gekeken en zal een plan gemaakt
worden. Dat zal wellicht ook gestuurd worden door richtlijnen vanuit de overheid en de
bonden.
o Met het team gaat het naar omstandigheden goed. Het is soms zoeken naar ritme, dat gaat
beter. Het contact met de kinderen wordt wel gemist
o Verdere ondersteunende hulp is nog niet nodig
Schoolgids: NW is deze aan het herzien

Agendapunt
•
•

Schoolbijdrage: bankrekeningnummer bleek niet actief. Vanwege afgelaste activiteiten wordt
gekeken of er een verlaging moet komen. Brief nog niet verstuurd.
Schoolenquete: uitslag is er. Nog geen gelegenheid geweest om dit goed te bestuderen. NW gaat het
delen met het team

•

Rondvraag
•
•

•

EIJ: is er een plan B voor de musical? Streven nog wel om het door te laten gaan, maar is afhankelijk
van de ontwikkelingen. Quintus denkt ook mee
NW: Rehoboth school heeft zwerfboekenkast buiten staan voor de kinderen. Is dat een idee voor
Het Meerrijk? De nieuwe kasten en garderobe komen op 2 april. Voorstel om te kijken of dit bv. 2x
per week kan
GO: kunnen we de kinderen verbinden met bijvoorbeeld ouderen? Een tekening of brief maken?
Team neemt dit mee

De volgende MR vergadering vindt plaats op: 1 april, o.a. formatieplan
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Actie- en besluitenlijst
Wat?

Wie?

Planning

V

BESLUITEN:
1.

EIJ wordt voorzitter en afgevaardigde voor GMR (samen met SE). GO
wordt secretaris

2.

Ouderbijdrage wordt vastgesteld conform voorstel MR (2019); NW
verstuurt brieven naar de ouders

ACTIES:
1.

Afspraak plannen Brian Wezenberg

EIJ

2.

Mirjan Vierstra benaderen voor notulen laatste MR overleg

GO

3.

Jaarkalender MR opzetten

EIJ

V

4.

Plaatsen documenten op Google Drive

GO

V

5.

Oproep verkeersouder in nieuwsbrief

NW

V

6.

Brief ouderbijdrage

NW

7.

Evaluatie PBS / Time-outs (ipv woordpakket)

allen

8.

Persoonlijk benaderen potentiele verkeersouder

allen

9.

Benaderen gemeente / wijkagent inzake klaarovers

NW

10. Brandoefening plannen

KN
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