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Notulen

Welkom
Vaststellen agenda
Mededelingen
Geen mededelingen.

Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken.

Notulen vorige vergadering
Goedgekeurd.

Heropening scholen
Algemeen
Danielle: “Opvallend is de onderverdeling in 3 categorieën. wettelijk, verplicht, advies.
Wettelijk en verplicht voldeden we al aan, die afspraken zijn er al op school. Het gaat vooral om de
geadviseerde zaken.”
Cohorteringen
Danielle: “Cohortering binnen de klas ziet de directie geen praktische mogelijkheden voor. Wel zijn
er afspraken voor gebruik van de gangen.”
Mondkapjes
Danielle: “Leerkrachten van groepen 7 en 8 hebben aangegeven bij voorkeur geen mondkapjes te
dragen. Danielle stelt voor om mondkapjes niet te verplichten voor de kinderen, maar het wel toe
te staan als ouders willen dat hun kind een mondkapje draagt.”
De MR gaat akkoord met de voorstellen aangaande cohortering en mondkapjes.
Studieweek
Danielle: “We willen graag de studieweek overslaan, omdat we anders ouders nog meer belasten
met een extra week kinderen thuis en we daarnaast graag weer op school aan het werk willen met
de kinderen. De studiedag van 1 april blijft staan. 2 studiedagen in juni schuiven naar achteren om
beter aan te sluiten op de rapporten. Deze data liggen nog niet vast.”
De MR gaat akkoord met het deze nieuwe planning.
Quarantaine
Chiel: “Hoe zit het met de privacy van kinderen en ouders in het geval van quarantaine van een
hele klas?”

Danielle: “We delen alleen informatie met toestemming van de ouders. Kinderen mogen na 5
dagen weer naar de klas met een negatieve test, maar we mogen niet naar bewijs van de uitslag
vragen.”
Paul: “Een leerkracht van groep 3 heeft al een quarantaineboekje met werk meegegeven met de
kinderen voor het geval dat. Wellicht is dat een goed idee voor de overige leerkrachten.”
Halen en brengen
Danielle: “Kleuters brengen is van 8.15-8.30”.
Chiel: ”Halen is soms lastig bij meerdere kinderen, door de verschillende tijden is het soms lang
wachten. Dat is waarschijnlijk niet anders?”
Danielle: “Daar is inderdaad weinig aan te doen.”
Chiel: “Moeten ouders mondkapjes dragen bij halen/brengen.”
Danielle: “Dat zal worden gecommuniceerd, maar we gaan er niet actief op controleren.”

Sluiting

