Agenda MR, dinsdag 17 november 2020 (19:30 uur)
Afwezig: Barbara (wegens ziekte), Marijke (wegens ziekte)
Leerkrachten: Marjolein, Mona
Ouders: Thijs (voorzitter), Cees (notulist)
Directie: Marike Venema

Notulen MR, dinsdag 17 november 2020
1. 0pening en vaststellen agenda
Thijs opent de vergadering en kondigt aan dat Marijke en Barbara afwezig zijn
vanwege ziekte.
2. Mededelingen
MR reglementen zijn opgestuurd.
3. Jessica helpt mee om achterstanden bij leerlingen vanwege corona weg te werken,
dat verloopt naar wens. Toegekende budget is voor het hele jaar.
4. Invulling feestdagen: Feesten coronaproof organiseren. Sint komt op school met
piet en zwaait door de ramen en groepen gaan per groep langs in het speellokaal.
Knutselmarkt met kerst gaat door in de eigen lokalen. Kerstdiner wordt kerstontbijt
op de vrijdag voor de kerstvakantie. Vereniging van Volksvermaken ontplooit
initiatief, verloopt via ouders vanwege privacy.
5. Schoolgids 2021: wordt gecheckt op wettelijke eisen en wordt aan MR gestuurd
voorafgaande aan kerst 2020 voor mogelijke aanvullingen.
6. Ziekteverzuim 2019. Verzuim is gedaald. Langdurig ziekteverzuim is verdwenen en
kort verzuim is laag: 3,1%.
7. Arbobeleid: documenten zijn gereed. In de tussentijd zijn notities geschreven over
werken/begeleiden in tijden van corona. ArboUnie heeft gecheckt op naleving van
coronamaatregelen: met goed resultaat.
8. Huisvesting/Tamarisk/De Graafschool
Keuze voor (tijdelijke) huisvesting valt op Tamarisk. Andere onderzochte locaties zijn
verder weg of blijken niet geschikt (locatie delen met andere school). Huisvesting
Tamarisk kan worden opgeknapt, geld voor. Noodgebouwen bij Bredero moeten op
termijn verdwijnen, wegens einde vergunningen. MR stemt in met keuze en vraagt
om tijdige communicatie naar ouders.
9. Aldi/Vestdijklaan Wordt nieuw onderzoek uitgevoerd. Hangende dat: nu geen
nieuws.
10. Mailbox MR: geen mail binnengekomen.
11. Communicatie vanuit de MR. Check op laatste keer, als jaar geleden dan update.
12. Rondvraag en sluiting.
Marike: door corona is taakbeleid veranderd. Scholing gaat via E-wise, bevalt goed
Voorzitter sluit af.

