Notulen MR Vergadering
MR vergadering OBS De Schakel
Dinsdag 3 maart 2021
Van 19:30 uur tot 21.00 uur ONLINE
Aanwezig: Brigitte van der Spek, Maura Adam, Suzanne de Beer, Rianne te Haar, Sandra van Gent
Afwezig: Thessa van den Berg, Angelique Westgeest

19.30 uur – 21.00 uur
1.
2.
3.
4.
5.
21.00 uur

Opening
Ingekomen stukken
Lopende zaken
Corona 2020-2021
Rondvraag

Afsluiting

Notulen vergadering 27-10-2021 zijn reeds goed gekeurd en gepubliceerd op Social Schools
1. Opening
Vergadering zonder ouders en online.
Notulen vergadering 27-10-2021 zijn reeds goed gekeurd en gepubliceerd
14-12-2021 en 03-02-2021 zijn er informele vergaderingen geweest, waarin corona gerelateerde zaken en
issues besproken. Op 04-02-2021 is er door de MR een bericht op Social Schools geplaatst.
2. Ingekomen stukken
E-mail van bestuurder inzake hervatten gymlessen. MR geeft hierop een positief advies. Ouders zullen via de
nieuwsbrief geïnformeerd worden over het hervatten van de gymlessen op maandag.
3. lopende zaken
Cito: de cito toetsen worden afgenomen, voornamelijk om inzicht te krijgen voor de leerkracht welke
hulpvraag er noodzakelijk is voor de komende periode.
Subsidie aanvraag Schoolkracht: De Schakel is helaas uitgeloot (4 % van de aanmeldingen is ingeloot). Voor
de nieuwe rekenmethode is er via een andere regeling geld beschikbaar.
Verkiezingen: er zijn meerdere ouders die zich kandidaat gesteld hebben. Angelique Westgeest zal telefonisch
contact met hen opnemen. Verkiezingen zullen middels een papieren stembiljet plaatsvinden.
Thessa van den Berg heeft aangegeven te willen stoppen als lid van de oudergeleding en de termijn van
Maura Adam zal per het nieuwe schooljaar verlopen en kan zich niet meer verkiesbaar stellen.
4. Corona 2020-2021
- Hervatten van de lessen op school
- Hervatten van de gymlessen op maandag in de sporthal (MR geeft een positief advies)
- Buitenspelen: volgens de richtlijnen mogen 2 groepen buiten spelen op het plein. Het bestaande schema zal
worden aangepast, zodat er vaste groepen zijn. (MR geeft een positief advies)
- Godsdienstles wordt nog niet hervat, voldoet niet aan de regels (er mogen geen leerlingen uit verschillende
groepen in 1 klaslokaal zitten)
- Kunstgebouw lessen zullen online plaatsvinden
- Coaching traject groep 7 is passend onderwijs en zal plaatsvinden in het speellokaal ipv klaslokaal
- Geplande studiedagen (april en juli) blijven staan in de agenda

5. Geen vragen voor de rondvraag

Volgende MR-vergadering: Dinsdag 13 april 2021 (korte meeting buiten vergader schema)
Indien er ontwikkelingen zijn omtrent het Corona virus ed. zal Sandra eerder een online meeting
plannen
Vergaderdata 2020-2021
Woensdag 9 september 2020
Dinsdag 27 oktober 2020
Maandag 7 december 2020 of maandag 18 januari 2021
Woensdag 3 maart 2021
Dinsdag 18 mei 2021
Maandag 21 juni 2021

