Vergadering MR
Dinsdag 13 oktober 2020
Aanwezig: Leon, José, Leanda, Monica, Ellen, Tineke en Koen
Afwezig: Marion, Wieke
Corona
Uit de enquête die onder ouders is gedaan aan het eind van het schooljaar, komen
wisselende reacties. De ene leerling is zelfstandiger geworden, de ander afhankelijker. De
andere leerling heeft een groei doorgemaakt en de ander juist een daling.
Er is een subsidie gehonoreerd (vanuit de overheid) om extra onderwijstijd aan te kunnen
bieden na schooltijd. Er is nu ingezet op groep 8, met de gedachte dat hun tijd op de
basisschool het minste is. Er is een analyse gedaan op begrijpend lezen en rekenen. Gekeken
naar de verwachte groei en de daadwerkelijke groei. Er wordt op dit moment gekeken
wie/wat deze onderwijstijd kan verzorgen. Tijdvak om dit in te zetten is verlengd.
Informatieavond Snappet van groep 4 gaat niet ‘live’ door. Leon maakt hier een video van en
stuurt deze online via SchouderCom.
Op maandag staat er een grote groep ouders voor het hek bij de kleuters. Joop is er die dag
niet. Wie doet het hek open bij de kleuters? Laatste kleuterleerkracht die buiten speelt of
één van de ouders die voor het hek staan.
Monica is gestopt met mailen of een leerkracht de volgende wel weer aanwezig is. Hier
kwamen veel mails over van ouders als afwezigheid gemeld werd via de mail. Geen bericht,
goed bericht qua leerkracht.
Kerstmusical groepen 7 gaat door. Ouders komen niet, maar het wordt gefilmd en online
gedeeld. Broertjes en zusjes mogen wel komen kijken op school tijdens schooltijd.
Duurzaamheid op school
Duurzaamheid is geen vak, maar zit wel in veel dingen. Onderwerpen komen terug in
Nieuwsbegrip en bijvoorbeeld DaVinci. We hebben een duurzaam schoolgebouw.
Groep 6/7 gaat naar de schooltuinen. Lopend/fietsend naar school gaan wordt gestimuleerd
(straat is afgesloten voor auto’s). We hebben een batterijen inleverpunt. Kleding inzameling
is gestopt, omdat dit te weinig op bracht. In alle klassen wordt een papierbak gebruikt.
Gezonde voeding
Mail gehad over gezonde voeding. Er moeten qua onderwijsaanbod soms keuzes worden
gemaakt. Op school zijn veel bewust levende ouders. Is het nodig om dit extra onder de
aandacht te brengen? Woensdag is fruitdag, maar wordt niet altijd nageleefd. We kunnen
het niet verplichten, maar wel benoemen en stimuleren.
Er is een verschil in traktaties. Het één is gezonder of groter dan het ander. Ouders geven 10uurtje mee, maar hebben weinig invloed op wat de kinderen eten qua traktaties. Vieren en
rituelen moeten niet uit de school worden gehaald, maar worden behouden.
Leon bespreekt met Ivonne of zij het onderwerp ‘trakteren’ onder de aandacht kan brengen
bij de leerlingenraad. Kan de leerlingenraad een stukje schrijven in de nieuwsbrief?
Bijvoorbeeld: Wat is het leukste van je verjaardag vieren op school? Is (gezond) trakteren
belangrijk?

Sinterklaas
Intocht is anders, want we staan niet met z’n allen op het schoolplein. Sint is al op/in school.
Hoe en wat, is aan de Sinterklaascommissie.
De onderbouw en middenbouw mogen wel zoals gewoonlijk op bezoek komen in de
speelzaal.
Kerst
MT vindt het belangrijk om de kerkviering doorgang te laten vinden. Katholieke school
uitdragen. Misschien de kerkdienst in 4 shifts in plaats van 2 shifts. Geen kerstspel door
volwassenen in de kerk. Andere invulling (kerkcommissie). Groep 8 loopt altijd met groep ½
naar de kerk. Het kerstdiner kan in huidige vorm geen doorgang vinden. Vooral de aanloop
van ouders bij het brengen/halen in het donker. Alternatieven: kerstontbijt op
vrijdagochtend? Klassenouders regelen het ontbijt. Eén ouder helpt bij het (klaarzetten van)
het ontbijt. Donderdagmiddag een alternatief?
Vacature bovenbouw
Wie van de ouders is bereid om de sollicitatie bij te wonen? Vindt plaats in week 44, de week
na de herfstvakantie. Eind van de middag of begin van de avond. Ouders communiceren dit
met Monica. Eventueel heeft Leon ook interesse.
Verkeersbrigadiers tekort
Verkeersveiligheid in het geding.
Koen gaat nogmaals mailen om ouders te werven. Urgentie wordt wel gevoeld als je moet
aanklikken dat je “nee” zegt. Ook benoemen dat de dagen korter worden en het in de
ochtend donker is dus de verkeersveiligheid van belang is bij het naar school komen.
Sporthal op het plein
Zoekgebied. Eind oktober architect inschakelen vanuit de gemeente.
Verkeersonderzoek moet nog plaatsvinden. Bewoners vrezen verkeersoverlast (vooral ook in
het weekend en in de avond). Ze zien in dat er een noodzaak is qua gym- en sportlocaties in
deze wijk. Fietsenstalling groep 7 en 8 moet wijken. Schoolplein Josephschool wordt kleiner.

