
Notulen MR-vergadering 3 februari 2021 
 

1) Notulen 9 december 2020 en 14 januari 2021 

Beide verslagen worden goedgekeurd. Leonie zorgt voor plaatsing op de website. 

2) Ophalen en brengen 

Dit gaat in principe hetzelfde als voor 16 december. Het dringend advies is dat ouders 

mondkapjes dragen bij het brengen en halen. Dit zal worden opgenomen in de 

nieuwsbrief. Leonie vraagt aandacht voor het op tijd naar buiten komen in de ochtend 

en middag.  

3) Handhaven van “met klachten thuisblijven/naar huis” 

Daar gaat de school zich uiteraard aan houden. Bij klachten: blijf thuis. 

4) Mondkapjes in groep 7-8 en werken in vaste duo’s 

Dit wordt nog besproken in het team. Vaste duo’s zijn lastig te combineren met de 

flexplekken. Zelfs het strikt gescheiden houden van de klassen is nog best een 

uitdaging, bijvoorbeeld met toiletgebruik.  

De maatregelen hebben overigens behoorlijke impact op het onderwijs. Het werken op 

vaste plekken is op onze school niet gebruikelijk bijvoorbeeld. Sowieso hebben de 

maatregelen ook effect op het welbevinden van de kinderen: steeds horen dat je afstand 

moet houden, voorzichtig moet zijn, een mondkapje op moet etc kan effect hebben op 

hoe prettig de kinderen zich voelen op school. Daar lijkt in de maatregelen nu weinig 

aandacht voor. Het sociale aspect van school en het met plezier naar school gaan is 

ook heel belangrijk. 

5) Halve dagen/helft van de week naar school 

Sommige leerkrachten zouden dit graag willen. De documenten van de overheid laten 

hiervoor echter geen ruimte. 

6) Ventilatie 

De ventilatie is goedgekeurd. Er komen ook CO2-meters. Als die te hoog uitslaan dan 

moet er extra gelucht worden. 

7) Schoonmaak 

De tafels worden gesprayd en de trapleuningen worden schoongemaakt nadat een klas 

erlangs is gegaan. De toiletten extra schoonmaken heeft alleen zin als er na ieder 

toiletbezoek schoongemaakt zou worden en dat is niet haalbaar. 

8) Hulpouders 

Dit kan in principe doorgaan zoals voor 16 december: 1 ouder per klas per dagdeel. 

Idem voor de bibliotheek. Het is nog wel te overwegen om de biebtijden per klas te 

organiseren, ivm het scheiden van de klassen. 

9) Gym 

Ook dit gaat weer gewoon zoals tot 16 december. Waar mogelijk zal buiten gegymd 

worden, maar gezien het seizoen lijkt dat voorlopig niet haalbaar en zal de gymles 

voornamelijk in de gymzaal plaatsvinden. 

10) Wat wordt er gedaan in voorbereiding op thuisblijvende kinderen? 

Hier moet nog over worden nagedacht. Alle aandacht gaat nu uit naar het veilig laten 

verlopen van de heropening. Volgende week wordt verder nagedacht over het maken 

van thuiswerkpakketten oid. 

11) Overdracht ouders-leerkracht over het thuiswerken 

In de week van 8 maart zijn de reguliere oudergesprekken. Dit wordt daarin 

meegenomen. Alle ouders apart bellen of mailen voor een overdracht is op dit moment 



te arbeidsintensief. Overigens hebben veel leerkrachten de afgelopen weken al contact 

gehad met ouders over het thuiswerken. 

12) Verplaatsen administratiedag 

Vanaf woensdag 10 feb wordt gestart met het toetsen van de kinderen die volledig thuis 

zijn geweest. De kinderen die in de noodopvang geweest zijn, zijn intussen al getoetst. 

Het lukt waarschijnlijk niet om voor de voorjaarsvakantie alle kinderen te toetsen, en dus 

ook niet om op 1 maart alle toetsen te verwerken op de administratiedag. Om die reden 

zal de administratiedag worden verplaatst naar 15 maart. De MR kan zich hierin vinden. 

13) Goedkeuren plan voor heropening 

Morgen (3 februari) staat een teamoverleg gepland over de heropening. Hierin wordt 

met name gesproken over de mondkapjes in groep 7-8 en over het wel of niet werken 

met vaste plekken. Pas daarna is er een compleet plan om als MR iets van te kunnen 

vinden. Afspraak: dit plan in principe morgen per mail afdoen. Mocht het nodig zijn, dan 

plannen we een korte Meet in de avond om het plan te bespreken. 

 


