Notulen van de MR vergadering op 27 oktober 2020
Aanwezig:
Dominique, Danielle, Linda, Mirjam
Afwezig met kennisgeving:
Jan, Leo
Notulist: Mirjam

1. Opening
Danielle opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
Geen toevoegingen.
3. Bespreekpunten MR
Bespreekpunten m.b.t. personeel, Covid19, vieringen, etc. worden besproken en
toegelicht.
4. Covid-19
Als er externe partijen in het schoolgebouw werken en daar een buitenstaander komt
die achteraf COVID-19 blijkt te hebben, worden wij dan als school geïnformeerd?
Leerlingen van ons bezoeken de behandelingen bij dyslexie. En daar is dit onlangs
voorgevallen. Er zal dan in deze ruimte extra moeten worden schoon gemaakt. Hoe
zit het überhaupt met de schoonmaak van bijvoorbeeld KBC? We vragen het na bij
Jan.
Het is vreemd dat er nu i.v.m. COVID-19 geen beleid is op vergaderen binnen het
onderwijs. In het ziekenhuis mogen artsen niet meer bij elkaar komen om te
vergaderen. Waarom dan in het onderwijs nog wel? Hoe gaat de Akker hiermee om?
Is er een stappenplan klaar als er een leerkracht bij ons op school positief getest
wordt op Corona?
5. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

6. Actielijst
De actielijst wordt besproken. Linda is begonnen met punt 6. Zij licht dit kort toe. Wij
zullen het stuk, waar zij mee bezig is geweest, ontvangen en nog individueel
doornemen. Graag feedback hierover direct naar Linda. Handig om dit punt op de
volgende vergadering terug te laten komen.
Punt 7 wordt nu opgepakt door Dominique. Hij gaat hiervoor in overleg met Jan om
een enquête uit te zetten onder de ouders over het continurooster. Hij zal ook
bespreken of het verstandig is om een enquête uit te zetten onder de leerkrachten.
Het lijkt ons goed om de ‘pijnpunten’ van het continurooster onder de leerkrachten
naar boven te krijgen.
7. Mededelingen GMR
Mededelingen vanuit de GMR worden gedeeld.
8. Rondvraag
1. Het is vervelend dat het Wifi gastennetwerk nog niet werkt. Vooral tijdens MR
vergaderingen. Kan hier met spoed achteraan worden gegaan?
2. Schoolreis duurt nog lang, maar het is afgelopen schooljaar niet geweest. Wordt
hier door de commissie al over nagedacht? Is er een soort alternatief? Op de fiets
naar het Heerderstrand bijvoorbeeld? Is dit iets wat terug kan komen op een
bouwoverleg om over te brainstormen?
3. Is er een uitwerking van de evaluatie van het team van de eerste Corona golf. Als
MR zouden we deze graag willen inzien.
4. Is er een mogelijkheid om in de nieuwsbrief een rekeningnummer te plaatsen waar
mensen geld kunnen overmaken voor de zending?

De vergadering sluit om 20.45 uur. Volgende vergadering: 19 januari 2021 om 19.30
uur. Opening door Jan

