ACTIE- en BESLUITENLIJST
Medezeggenschapsvergadering bs
Karel de Grote
MR vergadering
Datum
Aanwezig

: maandag 2 november 2020 (15:00 uur)
: Emile, Silvi, Madeleine, Berry, Aida, Aysen

Afwezig
Notulist

: Reinier Veld
: Aysen

Onderwerp/ bespreekpunten Afspraken
Mededelingen
1. Welkom

2. Directie (Silvi)

-De vergadering wordt online
via “Teams” gehouden en niet
op school, vanwege corona
maatregelen.
-Juf Ilona van groep 3 is
onlangs bevallen.
-Silvi gaat directie
werkzaamheden verrichten bij
de “Wereldwijzer” en is nog 1
dag in de week op de “Karel
de Grote” Zij was eerder ook
benaderd om dezelfde
werkzaamheden te verrichten
op de “Troubadour”. Deze zijn
door
gezondheidsomstandigheden
niet door gegaan.

Voortgang ouderbijdrage

GMR (Berry)

-De ouderbijdrage van vorig
jaar blijft staan. Dit jaar hoeft
er geen schoolreis bijdrage
betaald te worden. De
vrijwillige ouderbijdrage wordt
wel zoveel mogelijk
opgehaald bij ouders.

De afgelopen GMR
vergadering heeft Berry niet
bijgewoond vanwege
gezondheidsomstandigheden.
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Actie/Wie doet wat?

-Na afloop wordt
geoordeeld dat de
vergadering prima verloopt
via “Teams” en kan een
volgende keer indien nodig
wederom ingezet worden.
-Namens de MR is een
cadeau gestuurd naar juf
Ilona.
-Werkzaamheden van
Silvie worden grotendeels
over genomen door Ruben
in de afwezigheid van Silvi.
De werkzaamheden van
Ruben in groep 6 worden
overgenomen door een
nieuwe invalskracht. Deze
wordt ingewerkt door
Ruben.
-De afname van de
werktijden van Silvi
betekent dat er extra
inkomen voor de school
blijft en de expertise op
gebied van taal, op de
“Wereldwijzer” is een extra
voordeel voor onze school.
Hoelang Silvi daar blijft
wordt waarschijnlijk binnen

3. Voortgang Corona (Silvi)

Het verslag van deze
vergadering is nog niet
binnen, waarschijnlijk omdat
er nog gestemd moest
worden.

nu en een maand
duidelijker.

-Grotendeels gaat de school
verder op de ingeslagen weg.
-Er wordt extra aandacht
besteed voor afstand tussen
leerlingen en leerkracht, maar
ook is men verspreider gaan
zitten in de aula, teamkamer
en een klaslokaal.

-Voor onderwijspersoneel
is het beter geregeld. Zij
kunnen sneller getest
worden.
-De verwachting is niet dat
scholen dicht moeten.
Conferentie 3 november
2020, wijst uit dat dit niet
hoeft.
-Tot nu toe is het met de
uitval van leerkrachten
goed gegaan op onze
school.

-Er zijn een paar keer corona
gevallen geweest bij een
ouder en kind en bij een inval
leerkracht, die in quarantaine
zijn gegaan.
4. Ouder kind gesprekken nov’20
(Silvi)

5. Aannamebeleid gastleerlingen
(Silvi)

6. Ouder betrokkenheid en PR
(Madeleine)

De ouder kind gesprekken
vinden plaats met behulp van
de nieuwe werktelefoons van
de leerkrachten. Dit gebeurt
met beeldbellen “WhatsApp”.
Er wordt gestart vanaf 16
november 2020. De
gesprekken duren 10
minuten.
-Er is een schriftelijke
werkinstructie, waarin
beschreven, staat hoe de
aanname van leerlingen dient
te gebeuren.

Er wordt samen met een
professioneel bedrijf gekeken
hoe de voorzijde en de 2
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-De vrijwillige
ouderbijdrage van 10 euro
wordt door Astrid
(administratieve kracht)
gevraagd aan ouders.
Deze wordt dus niet
afgedwongen.

-Ouders worden op de
hoogte gebracht van de
(werk)telefoonnummers
van de leerkrachten en de
afspraken.

-Als bij aanname van een
leerling twijfels bestaan of
dat het een nieuwkomer
betreft of het kind niet
bekend is (geen “Korein”
verleden), moet gekeken
worden of de school het
juiste aanbod kan leveren.
Leerlingen kunnen dan als
gast leerling ingeschreven
worden op school en als na
6 of 10 weken (kan
verlengd worden naar 10)
blijkt dat de leerling op
school terecht kan, kan
deze definitief worden
ingeschreven.
-Madeleine is betrokken bij
het ontwerp en de
voorstellen.

uitsteeksels van het pand aan
de voorzijde voorzien kunnen
worden van de juiste
bestickering. Er komt een
nieuw ontwerp op het gevel
en delen van het raam.
-De achtertuin krijgt steeds
meer vorm en wordt in het
voorjaar voorzien van meer
planten.
-Inmiddels is de buitenzijde
voorzien van een oprit voor
kinderwagens.
-Een stukje inrichting in de
school wordt ook aangepakt.
7. Rondvraag

Berry geeft aan dat al veel
ouders van andere scholen
de GMR vergadering hebben
bijgewoond. Hij vraagt naar
de interesse van de ouder
geleding om deze
vergadering ook (een keer) bij
te wonen.
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- De eerstvolgende
vergadering is maandag 7
december 2020 in de
avond. Tijdstip wordt een
week van tevoren bekend.
Ook wordt bekend of dit
online gebeurt. De ouder
geleding wordt verzocht
om hierover na te denken.
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