MR de Springschans
1 oktober 2020, 20:00 uur
Locatie: teamkamer
Aanwezig: Guido, Michel, Jacqueline, Rachel, Monique, Kirsten, Kelly
Notulen:
1. Opening en mededelingen
n.v.t.
2. Terugblik/vooruitblik Corona-tijd
- Hoe is het gegaan?
Het is een spannende tijd. Tot nu toe kunnen we het nog aardig redden met elkaar.
- Hoe gaan we verder?
We gaan verder zoals het nu gaat. We wachten af waar het OMT mee komt.
Monique vraagt of er hier gekeken is naar de ventilatie. Is dit in orde? Guido geeft
aan dat dit voor nu in orde is en dat er in de winter een nieuw systeem komt.
Jacqueline vraagt of er nog gekeken is naar het gebruik van ICT. Wat als de kinderen
weer thuis moeten werken? Guido geeft aan dat er kritisch gekeken moet worden
naar het gebruik van ICT. Leerkrachten moeten hier geschoold in worden. Jacqueline
geeft aan dat het goed is om een digitale back-up te hebben.
Rachel geeft aan dat het fijn is om de inloggegevens via Parro te krijgen.
3. Notulen 18 juni bespreken (Zie bijlage)
Geen opmerkingen: goed gekeurd.
4. Addendum Schoolplan (Deze is voor de vakantie al rondgestuurd en via de mail
goedgekeurd. Dit moet alleen nog in de notulen worden opgenomen.)
Goed gekeurd.
5. Parkeer- en fietsbeleid n.a.v. de mail van Ronald Bosboom (Zie bijlage)
Guido heeft de wijkagent gesproken. Ouders kunnen zelf melding maken bij de
gemeente. Dit kan makkelijk via de “makkelijk-melden” app. Hoe meer meldingen,
hoe beter. De wijkagent/boa’s zullen dan eerder in actie komen. Vanuit school
zetten we dit in Parro. Meer kunnen we vanuit school niet doen. Kelly reageert op de
mail van Ronald.
6. Mail Sanne Jellema bespreken (Zie bijlage)
Er zijn wisselende geluiden wat betreft het continurooster. Sommige ouders vinden
het heel fijn, andere ouders vinden het fijn dat we weer het oude rooster hebben.

Guido neemt ons mee in het proces voor het vijf gelijke dagen model. Dit is een stap
voordat je over zou kunnen naar het continurooster. Wij hebben op dit moment nog
een verdeling van 8,5/8,5/6/8,5/8,5 uur in de week. We gaan nu op schoolniveau
onderzoeken of we naar een vijf gelijke dagen model gaan (werkdagen van
8/8/8/8/8 uur). Guido gaat het team informeren over de voor- en nadelen. Guido
geeft zelf aan dat dit wel zijn voorkeur heeft. Daarna zal de (P)MR in moeten
stemmen. Kelly reageert op de mail van Sanne Jellema.
7. Jaarverslag (Zie bijlage)
Goed gekeurd.
8. Concept Calamiteitenplan (Zie bijlage)
Er zijn een paar punten doorgegeven aan José. Calamiteitenplan komt de volgende
keer weer op de agenda.
9. Wvttk
-Guido is benieuwd hoe Parro bevalt. Michel heeft niets gehoord van andere ouders.
Zelf vindt hij een fijne app. Jacqueline en Rachel geven aan dat het een fijne app is.
Er komt niet te veel informatie via Parro.
-Kelly vraagt of er handdoek dispensers komen. Guido geeft aan dat er een nieuw
contract is met het schoonmaakbedrijf Netjes. Er komt een nieuw werkprogramma
en dan wordt er ook gekeken naar alle sanitaire-artikelen.
-Jacqueline vraagt hoe het protocol rondom luizen is. Er is geen luizencontrole op
school i.v.m. Corona. Kirsten geeft aan dat ouders/verzorgers worden geïnformeerd
dat zij hun kind moeten behandelen. Nathalie verstuurt een bericht naar alle ouders
van die groep. Nathalie zal ook een bericht versturen naar alle ouders dat zij thuis na
de vakantie zelf moeten controleren.
-Michel vraagt zich af waarom er geen prullenbakken aanwezig zijn op schoolplein.
Kirsten geeft aan dat deze wel meegaan tijdens de pauze. Er zijn geen prullenbakken
op het schoolplein i.v.m. vandalisme.
-Guido vertelt over hoe de eerste leerlingenraad was.
-Michel geeft aan dat het misschien een idee is om een lijst te maken met boeken
die wij graag zouden willen hebben (klassieke boeken). Dit bespreekt Kelly met
Marja en Annemarie.
10. Afsluiting

Actiepunten n.a.v. vorige vergadering:
Volgende vergadering (schooljaar 2020-2021):
•
•
•
•
•

26-11-2020, 20.00 uur
21-01-2021, 20.00 uur
25-03-2021, 20.00 uur
20-05-2021, 20.00 uur
24-06-2021, 20.00 uur

Vergaderingen GMR:
•
•
•
•
•

24-11-2020, 19.30 uur
19-01-2021, 19.00 uur (met RVT)
23-03-2021, 19.30 uur
18-05-2021, 19.30 uur
29-06-2021, 19.00 uur (met RVT)

