Notulen MR De Springschans 7 oktober 2021
Aanwezig:
Oudergeleding
Oudergeleding
Oudergeleiding
Personeelsgeleding
Personeelsgeleding
Directie

Mark Vork
Jacqueline van Klaren (voorzitter)
Rachel Koperdraad
Kirsten Kooijman (secretaris)
Monique Thimister (notulen)
Guido van Egmond

Afwezig:

1. Opening en mededelingen:
- Welkom heten nieuw MR lid Mark Vork. Voorstellen van leden MR
- Kiezen nieuwe voorzitter: Jacqueline van Klaren
2. Verslag MR d.d. 1 juli 2021
In het Uithoorns Directeuren Overleg (UDO) is besproken dat de scholen binnen het
Bestuur in schooljaar 2022/2023 weer gaan deelnemen aan de koningsspelen.
Voorwaarde is wel dat de gemeente de faciliteiten regelt
3. MR scholing
Voorstel: de vergadering van 20 januari inzetten voor de basiscursus. 13 en 27 januari zijn
alternatieve data voor planning van cursus of vergadering MR.
4. Werving OPR (Sekhar Lahiri)
Sekhar Lahiri had zich kandidaat gesteld voor de MR. We vragen aan hem of hij interesse
heeft om aan de OPR deel te nemen. Kirsten gaat hem benaderen met de vraag of hij hier
interesse in heeft.
5. Jaarverslag
Jaarverslag is goedgekeurd en wordt op de website gezet.
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6. Wvttk
• Een groep ouders heeft zorg uitgesproken over impact van de Coronaperiode op de
kinderen. Ze maken zich ook zorgen over de inhoud van de oudercommunicatie over het
quarantainebeleid. Er wordt onderscheid gemaakt in quarantaine voor gevaccineerde en
niet- gevaccineerde kinderen. Dit zou kunnen leiden tot het buitensluiten van kinderen. Het
beleid is vastgesteld a.h.v. de richtlijnen van de overheid. De richtlijnen, zoals ze op dit
moment zijn vastgesteld, worden bekeken en indien nodig binnen het bestuur besproken.
De gestelde vragen worden naar Guido doorgestuurd, zodat Guido ze in een volgend
ouderinformatie kan beantwoorden.
• De uitgang van de fietsenstalling is erg gevaarlijk. De toegang is te krap voor al het verkeer
dat erdoor moet. De doorgang wordt geblokkeerd door oudere kinderen met fietsen,
ouders die op kinderen wachten.
• Er worden contactmomenten met leerkracht gemist om even iets door te spreken. Zeker
toen de school helemaal dicht was. Ouders zijn altijd welkom en moeten zich altijd vrij
voelen om contact met de leerkracht te zoeken als er behoefte is voor meer informatie.
• Rapportgesprekken waren afgelopen jaar aan het eind facultatief. Na zo'n bewogen jaar
was het misschien beter geweest om deze gesprekken voor alle kinderen te laten
plaatsvinden. Een aantal ouders hebben die gesprekken gemist. Er is besproken dat ouders
altijd welkom zijn om een afspraak met een leerkracht te maken en een gesprek aan te
gaan.
• Ouders van een groep zouden graag op de hoogte gebracht willen worden als er iets niet
goed gaat met de groepsdynamiek. De ouders werden achteraf geïnformeerd. De ouders
van de kinderen waren op de hoogte van het ingezette traject. Ouders mogen ook zelf op
de leerkrachten afstappen om onderwerpen bespreekbaar te maken op het moment dat
het speelt. Voel je niet bezwaard om vragen te stellen aan de leerkracht.
Afsluiting
- De voorzitter sluit de vergadering.
Actiepunten n.a.v. vorige vergadering:
- Datum scholing MR vaststellen
- Sekhar Lahiri benaderen voor OPR
- Richtlijnen rond quarantainemaatregelen bekijken en indien nodig stappen ondernemen
- Situatie rondom uitgang fietsenstalling bekijken

Volgende vergadering (schooljaar 2020-2021):
• 25 november 2021
• 20 januari 2022
• 24 maart 2022
• 19 mei 2022
• 30 juni 2022
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Vergaderingen GMR:
• 12 oktober 2021
• 30 november 2021
• 25 januari 2022 (RVT)
• 1 februari 2022
• 22 maart 2021
• 31 mei 2022
• 5 juli (RVT)
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