
MR-notulen 30-04-2020 

Aanwezig: Manja, Ton, Simone, Marloes, Vanessa 

Sinds de Coronatijd is er een aantal keer overleg geweest met de gehele MR via Teams.  

1,5 meter afstand Leerlingen zijn de helft van de schoolweek 
aanwezig vanaf 11 mei. Er zullen per dag halve 
klassen aanwezig zijn, met strikte regels. Deze 
worden zorgvuldig naar ouders 
gecommuniceerd. Groepen spelen alleen 
buiten. Er wordt niet gegymd in de gymzaal.  
Er zijn plexiglas schermen besteld voor in de 
klassen. Leerlingen en leerkrachten houden 1,5 
m afstand van elkaar, evenals de teamleden.  

RIVM-richtlijnen Er zijn voldoende schoonmaak- en 
desinfectiematerialen aanwezig in de school. Er 
zijn papieren handdoeken. De school wordt 
dagelijks ook tussendoor schoongemaakt en na 
schooltijd. Het gebouw is om 15.00uur leeg, 
voor de schoonmaak.  

Stagiaires/studenten/externen  Er mogen geen stagiaires/studenten/externen 
aanwezig zijn in de school. 

Taakbeleid  Leerkrachten geven les op de reguliere 
werkdagen. Ondersteunend personeel wordt 
ingezet bij de begeleiding van leerlingen onder 
duidelijke strikte voorwaarden. Er is een 
rooster gemaakt voor de begeleiding van 
leerlingen. De leerkrachten gebruiken de lestijd 
efficiënt en richten zich met name op de 
kernvakken.  

Inzet continurooster op ma-di-do-vr Alle groepen hebben op ma-di-do-vr les van 
(inloop vanaf 8.30) 8.45 - 14.15uur. Op 
woensdag van (inloop vanaf 8.30) 8.45 - 
12.30uur. De leerlingen eten met de eigen 
leerkracht in de eigen klas.  

Huiswerk Leerlingen maken huiswerk op de dagen dat zij 
niet fysiek aanwezig zijn op school. De 
instructie hiervoor wordt in de klas gegeven 
zodat leerlingen thuis zelfstandig met de 
verwerking aan de slag kunnen. Het werk gaat 
dus steeds van school mee naar huis en 
andersom. 

Werknemers en gezondheid Eén leerkracht werkt vanuit thuis i.v.m. 
medische redenen. De vervanging hiervoor is 
geregeld.  

Looproutes, vakken e.d. Maandag 4 mei gaat het team hiermee aan de 
slag. Er is een plattegrond gemaakt waarop 
staat langs welke ingang een klas naar binnen 
gaat. Deze wordt ook naar ouders 
gecommuniceerd.  Arnoud is bezig met het 



inzetten van eventueel een BOA. Ton kan hierin 
ondersteunen indien nodig.  

Communicatie naar ouders Vrijdag 1 mei gaat er om 11.00uur een email uit 
naar alle ouders met daarin de afspraken, 
groepsverdeling en de plattegrond.  

Woensdag 13 mei 14.00 uur MR-vergadering via Teams. Ton stuurt de 
uitnodiging.  

 

Resumerend; 

- Communicatie naar ouders ten aanzien van het halftijds onderwijs vanaf 11 mei is afgestemd 

en vooraf voorgelegd aan de ouder geleding van de MR 

- Instemming is verleend inzake het tijdelijk toepassen van een continue rooster vanaf 11 mei 

teneinde het aantal contactmomenten tussen volwassenen in en rond de school te beperken 

- Instemming is verleend door de MR aangaande de aanpak van veiligheid, gezondheid en 

welzijn in bedoelde opstartfase/halftijds onderwijs 

- Instemming is verleend door de MR ten aanzien van wijziging in taakpakket van diverse 

medewerkers inzake het halftijds onderwijs 

- Didactische aanpak en belasting leerkrachten is expliciet besproken tijdens zowel tijdens 

afstandsonderwijs als nu in de opmaak naar halftijds onderwijs op school 

- Op 13 mei zal een eerste evaluatie plaatsvinden van alle getroffen maatregelen in MR 

verband en waar nodig afspraken herzien en/of aangevuld worden. 


