Creatief in denken en doen!

Notulen MR-vergadering
Datum:
Aanvang :
Locatie :

20-1-2021
19:30 uur
Online

Aanwezig:
Oudergeleding:
Personeelsgeleding:
Namens bevoegd gezag:

Yana da Silva Arts (voorzitter), Michel Sterenborg, Marieke van Veen,
Ilona Hottentot
Irene Jongejans, Marjolein Hilferink, Maaike Ouwehand, Annemieke
Roos (notulist)
Annemiek van Duinen, Robin Buning

Met bevoegd gezag:
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Ilona zit de vergadering voor.
2. Mededelingen/notulen
✓ Geen
3. Agendapunten vorige vergadering
✓ Q&A voor ouders: Yana en Ilona verzamelen vragen van ouders en delen dit met de
directie. De directie bekijkt in welke vorm dit het beste gegoten kan worden.
✓ Schoolopening: deze is goed verlopen met de rode loper en bogen met ballonnen. De
petjes en het filmpje waren een succes.
✓ Verhuizing: de kinderen zijn betrokken geweest bij de verhuizing. Leuk idee! De school is
helemaal verhuisd. Er worden steeds meer klussen afgerond. Binnen wordt het podium
nog bekleed en er komt in het voorjaar licht en geluid. We wachten nog op een aantal
spullen voor buiten. Er is wel al een nieuwe tafeltennistafel.
✓ Foto MR-leden maken: wanneer we elkaar weer fysiek zien.
4. Schooltijden
Dit heeft betrekking op et kleine Buut. Er was al een akkoord dat we andere tijden voor et
kleine Buut konden hanteren. Na overleg is er het volgende besloten:
Beide locaties gaan om 8.15 uur open. Op et kleine Buut starten de lessen om 8.25 uur en op
het hoofdgebouw om 8.30 uur. Et kleine Buut gaat dan om 14.25 uur naar huis en het
hoofdgebouw om 14.30 uur.
Dit geeft ouders met kinderen op beide locaties de gelegenheid om heen en weer te rijden
tussen de twee gebouwen.
Directie deelt dit besluit met de ouders.
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5. Schoolstart in-/uitgaan
Het ingaan van de school ’s ochtends verloopt goed. De eerste twee dagen was het nog druk
op het plein, maar nu er een rooster voor het ontvangst van de leerlingen is en de kinderen
afscheid nemen bij de deur gaat het goed. Dit geldt voor alle ingangen.
Het naar huis gaan loopt voor de leerkrachten vlot. Voor de ouders is het soms nog even
zoeken waar te gaan staan. Wanneer het plein nog meer is aangekleed en de hekken weg
zijn, zal dit waarschijnlijk nog beter verlopen. Ouders staan wel goed op afstand en de
kinderen blijven goed bij de leerkrachten wachten.
6. E-mails van ouders (vragen over veiligheid trap, overzicht plein en verkeersituatie)
✓
Veiligheid trap:
o De onderbouw zit boven, omdat er betere hoeken en plekken gecreëerd kunnen
worden, waarbij het ook mogelijk is om het materiaal te laten staan.
o Er staat ’s ochtends iemand voor toezicht bij de trap.
o De kinderen is geleerd om aan de rechterkant naar boven en aan de andere kant
weer naar beneden gaan.
o Er zijn boven tussendeuren voordat de kinderen bij de trap zijn. Het is een
afgesloten ruimte. Kinderen kunnen niet zomaar naar beneden.
✓
Verkeerssituatie:
o Er is een evaluatie geweest tussen beide besturen en de gemeente. De gemeente
is hier serieus mee bezig en krijgt ook input van o.a. omwonenden en ouders.
o Er zijn wel veel meer auto’s. Fietsers kunnen er bijna niet doorheen.
o Op het fietspad bij het Volkspark is het nog druk/gevaarlijk.
o Langs de vaart komt nog een fietspad.
o In de Parkstraat rijden op het moment niet heel veel auto’s. Het is er rustiger.
o We blijven de verkeerssituatie met elkaar goed in de gaten houden.

7. Coronabeleid
✓ We houden ons aan de richtlijnen. Het gaat op dit moment redelijk.
✓ Wat betreft de culturele activiteiten mengen we op dit moment de groepen niet. Er is
o.a. nog geen weeksluiting. De parallelgroepen spelen samen buiten. Bij versoepelingen
bekijken we weer wat er mogelijk is. We houden op het moment zoveel mogelijk de
creativiteit in de klas.
8. Verhuizing/et kleine Buut
Dit punt is hierboven al besproken.
9. Jaarverslag
Michel stuurt ons het jaarverslag toe.
Zonder bevoegd gezag:
10. Rondvraag
Geen

2022-01-20 notulen MR vergadering

2

Besluiten
Schooltijden et kleine Buut

Door
MR-leden

Agendapunten volgende vergadering
Q&A
Verkeerssituatie
Activiteitencommissie
Jaarverslag
Corona en culturele activiteiten
Actiepunten
Vragen verzamelen voor Q&A
Jaarverslag schooljaar 2020-2021

Yana en Ilona
Michel

Volgende MR-vergadering:
17 maart 2022
9 mei 2022
28 juni 2022
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