Notulen MR vergadering OBS Twickel
-

Maandag 18 mei 2020
Aanwezig: Laura Barens, Lotte Verburg, Jamal El Harchaoui, Rachel van Veen, Klara Marquez
en Mandy de Boer.

Opening:
Hoe is de stand van zaken m.b.t. Corona?
Hoe gaan we op met ouders en kinderen die tot de risicogroep behoren?
- We gaan heel intensief met deze ouders om. Er zijn veel gesprekken en er worden aparte
afspraken mee gemaakt. We hebben geprobeerd om op maat dingen te regelen. Er is een
ouder die zich veel zorgen maakt om haar eigen gezondheid. Daar moest even helder
gekregen worden waar het pijnpunt lag. Het lijkt alsof dat nu naar tevredenheid is opgelost.
Soms is het lastig om alle ouders naar de zin te maken. Dat blijft.
- Veel ouders, kinderen en leerkrachten vinden het nog wel spannend om in school te zijn met
zoveel mensen. Anderzijds is het ook heel fijn dat er weer dingen opgestart kunnen worden
en dat er weer wat meer rust en regelmaat in de school komt. Het is fijn dat we als team het
best snel en gestructureerd hebben kunnen regelen.
- Er zijn nog een aantal kinderen die nog thuis gehouden worden. In verhouding met andere
scholen zijn dat er weinig. Deze kinderen krijgen thuisonderwijs zover mogelijk is. Het fysiek
onderwijs heeft wel prioriteit boven het thuisonderwijs. Thuis krijgen de kinderen geen of
weinig instructie. Dit betekent dat de onderbouw 50% onderwijs krijgt, terwijl de bovenbouw
ook op dagen dat ze thuis zijn aan het werk zijn. Maar met minder instructie.
- Leerkrachten vinden het fijn om weer op school te zijn. Ook degenen die in de risicogroep
vallen. Toch blijft het oppassen en is het lastig om fysieke afstand te houden tot de kinderen.
Het schijnt makkelijker te zijn om je nu te laten testen op Corona, maar men blijft
terughoudend. Het kan vertrouwen geven om te weten waar je aan toe bent. Het is een
kwestie van wennen. Ouders en kinderen passen zich goed aan de situatie aan.
- Ouders vinden het lastig dat ze de connectie missen met de klas en/of de leerkracht. Er is
minder contact en dat is ook wennen. Het is wel een goed idee om terug te geven aan het
team dat ouders op de hoogte worden gebracht als er iets speelt met een kind dat dit op tijd
wordt aangegeven. We moeten ons daar wel van bewust blijven.
•

Er is nog niets bekend over het moment dat de scholen weer open kunnen. Er wordt 1 juni
genoemd, maar er wordt in de stichting rekening mee gehouden dat dit nog langer gaat
duren. Morgen wachten we af wat Rutte gaat zeggen.

•

Klara geeft nog aan dat het continurooster als ouder heerlijk is, omdat je niet heen en weer
hoeft te racen. Maar als leerkracht is het zwaar omdat je geen pauze hebt.

•

Wij hebben als school en in navolging van de SOPOH besloten om geen eind-Cito’s te doen.
De E-toetsen komen in september na de zomervakantie. De normering van Cito is daarop
aangepast. De didactische leeftijd wordt aangepast. In de staf wordt nog overlegd over
eventuele meting van de vaardigheden, afname methode gebonden toetsen en het maken
van rapporten. Deze instrumenten worden gebruikt om eventuele hiaten van kinderen in
kaart te brengen.

•

De kinderen krijgen geen gewoon rapport mee naar huis. Er komt wel een afsluitend rapport
dat er anders uit zal gaan zien. Er moet nog besproken worden wat er in het rapport gezet

gaat worden. Het inplannen van extra gesprekken in het komend schooljaar is een aandacht
en bespreekpunt.
•

Poldersport voor groep 7 staat nog open. Poldersport is open, maar de GGD raadt het af. We
zijn in overleg.

•

Kamp groep 8 is van de baan. De leerkrachten hebben allemaal plannen voor de Nacht van
Acht, maar het is afwachten wat is toegestaan en wat niet. Musical groep 8 gaat in ieder
geval door. Ook daar is het even zoeken in welke vorm dit gaat plaats vinden. Met hoeveel
mensen en een eventuele livestream voor de afwezigen.

•

De musical van de kleuters wordt opgenomen op film. De kinderen zingen in kostuum de
liedjes van de musical.

Formatie:
De formatie is rond, maar er moet nog een handtekening van het bestuur onder. Voor alle groepen is
een leerkracht gevonden. Een aantal leerkrachten krijgt uitbreiding. Zodra er een handtekening is
gaat het naar MR en naar ouders.
De jaarplanning wordt morgen besproken in de staf. Een optie is om volgend jaar meer uren te gaan
draaien. Maar daar moet naar gekeken worden. Als het concept klaar is dan moet het nog naar de
MR. Er moet dus nog een nieuwe datum afgesproken worden voor een vergadering op school.
GMR
De brief van de GMR is verstuurd.
Website
Laura heeft Raymond gevraagd om de knop van de MR toe te voegen op de website.
De website moet ook nog geüpdatet worden. Er staat dat we nog gesloten zijn.
ACTIEPUNTEN:
- Met leerkrachten communiceren dat er extra aandacht is voor gesprekken over en met
kinderen en ouders. Op tijd aan de bel trekken als er iets is.
- Nieuwe datum afspreken voor een vergadering op school.

