Notulen MR De Helix van 23 juni 2020

1. Opening van de vergadering
Tamara opent de vergadering.
2. Notulen van 19 mei jl.
Toevoeging bij de bouw. Na de herfstvakantie is er een studieweek ingepland voor de
verhuizing. Het vakantierooster is ook door het bestuur goedgekeurd.
3. Aanvullingen op de agenda
•

Taakverdeling
Voorzitter: Ilse
Notulist: Marloes
Penningmeester: Rita

•

Vergaderdata
22 september
3 november
12 januari
9 maart
20 april
8 juni

4. Mededelingen van de directie
•

Ouderbijdrage
Marlies heeft contact gehad met Joyce die gaat stoppen als penningmeester, maar
ze zal nog alles afronden waar nodig voordat ze het overdraagt. Joyce is
voorstander om alles terug te betalen aan de ouders. Ze heeft contact gehad met
halte werk hierover. Halte werk vond het een goed idee, maar wilde alle gegevens
van de ouders hebben aan wie dit uitbetaald moeten worden. Na goedkeuring
vanuit de AVG heeft Marlies dit overgedragen. Er is ook een vraag gesteld of ouders
het bedrag willen doneren voor het 5 jarig bestaan aankomend jaar. Een aantal
ouders heeft dat gedaan. Een deel van het geld van het schoolkamp gaat gebruikt
worden voor het afscheid van groep 8 en het restant zal dan worden teruggestort.

De penningmeester probeert het geld voor het nieuwe schooljaar begint terug te storten.
•

Update externe lesruimte lokaal Han Fortmann
Groep 7 en 8 zijn goed gestart. Marlies heeft afgelopen een week gesprek gehad
met 2 directieleden van Han Fortmann. Ze hebben gevraagd of zij de 2 lege lokalen
mogen gebruiken. Het kan zijn dat ze lokalen te kort komen in verband met het
moeten hanteren van de Corona maatregelen. We wachten af of het nodig is.
In het hoofdgebouw gaat het ook goed. In de zomervakantie zal de doorbraak
plaatsvinden tussen de bestaande bouw en de nieuwbouw. De opvang zal moeten

uitwijken naar andere ruimtes binnen de Helix. Voor de 4e fase wordt gekeken wat
er met het plein moet gebeuren en met de bouw zelf.
•

Reflectie volledig onderwijs vanaf 8 juni.
Vera: Het handen wassen kost veel tijd en gaat af van de lestijd, dat is jammer. Het
is een stuk rustiger in de school zelf en dat wordt als positief ervaren voor zowel de
ouders als de kinderen zelf.
Is het een idee om dit vast te houden? Het brengt veel rust en misschien voor de
winter op een andere manier op te lossen. Tamara wilt dit graag in het team
bespreken.
Marlies heeft een subsidie aangevraagd voor leerlingen met een leerachterstand
die zijn ontstaan in de periode van het thuiswerken. Ze kon voor 44 leerlingen een
subsidie aanvragen. Marlies gaat twee keer voor 22 leerlingen een aanvraag doen.
De aanvraag is gedaan voor rekenen en begrijpend lezen. Marlies gaat op zoek naar
een leerkracht of onderwijsassistent die de kinderen hierbij kan helpen.

5. Evaluatie verkiezingen
•

Draaiboek verkiezingen/MR reglement.
Ilse zal de verkiezingsprocedure aanpassen in het reglement. De ouders die in de
MR zitten mogen ook stemmen.

•

Uitslag MR verkiezing.
Marloes heeft de verkiezing gewonnen. Zij zal nog 3 jaar binnen het MR team
blijven. Ilse gaat aan Milou vragen of zij misschien interesse heeft in de GMR

6. Informatie uit de GMR
Tot nu toe nog geen informatie uit de GMR. Er gaan nu 4 mensen uit de GMR dus er
moeten weer nieuwe leden gezocht worden. Eerst moet de GMR gevormd worden
voordat zij verder gaan spreken over de inhoud.

7. Uitgegane stukken / Ingekomen stukken

8. Rondvraag
De MR cursus kan op aanvraag worden gevolgd. Er komt dan iemand op locatie en dit duurt 2
dagen. Hoeveel uren dit betreft is niet duidelijk. Via de V.O.O kan de cursus ook aangevraagd
worden. We kunnen aanmelden voor 19 november in Alkmaar. Is van 19:30 – 22:00 uur.
Er staat nog maar 1 notulen openbaar. Rita zal ervoor zorgen dat de rest ook online komt.
Marloes: Waarom zijn de rapporten niet volledig ingevuld? Marlies: Doordat er geen tijd was
de kinderen voldoende te toetsen waren er onvoldoende gegevens om de rapportcijfers op
te baseren. 10 september zal de MR uit eten gaan.
9. Sluiting

