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Notulen 16 april 2020

Notulen medezegenschapsraad donderdag 16 april 2020
Aanwezig: Nicole, Noami, Patricia, Sanne, Petra, Ruben en Daniël. 
Voorzitter: Petra Masselink
Notulist: Naomi

Huidige stand van zaken algemeen:
De kinderen hebben de eerste 3 weken herhalingsstof gehad. Nieuwe leerstof en digitale les-
sen worden voorbereid. Leerkrachten gaan wekelijks videobellen met de leerlingen.
De wekelijkse werkboekjes worden goed ontvangen. Er wordt ingezet op de basisvakken lezen, 
spelling en rekenen. De instructies lopen goed maar worden liever in de ochtend gehouden. Dit 
is met gecombineerde klassen wel lastiger, bijvoorbeeld voor groep 4,5. 
Voor groep 6, 7, 8 loopt dit wel soepeler.  

Huishouden met maar 1 device hebben het lastig thuis met meerdere kinderen om huiswerk te 
maken. School bied hierin zoveel mogelijk ondersteuning. Ongeveer 15 kinderen gaan af en toe 
naar school. Tijdens het videobellen wordt dit aangeboden of besproken.  

Er wordt veel besproken en overlegd via videobellen met Consent. Er moet afgewacht worden 
wat het RIVM beslist mbt bijvoorbeeld de halve klassen. Toetsen gebeurd pas na de grote va-
kantie. Dit jaar gaan de meeste kinderen gewoon over naar de volgende klas, tenzij er al twijfel 
was voor de Corona. Dan wordt goed besproken. 

Er wordt aangegeven dat het wel vermoeiend is om de hele dag ‘aan’ te staan maar dat het 
graag wordt gedaan. Ook petje af naar alle ouders. Er is veel aanbod van ouders om te helpen 
met bijvoorbeeld tasjes rondbrengen. 
Algeheel is aankomende mei vakantie wel fijn maar de kinderen gaan liever naar school. 

Vlieland en de musical gaan niet door, wel wordt er gekeken naar een gepast afscheid voor 
groep 8. 
 

Dinsdag wordt er vanuit de overheid meer bekend gemaakt en wordt er uiterlijk woensdag 
avond een mail gestuurd naar alle ouders met uitleg over wat er na de meivakantie te wachten 
staat.

Als de school pas in Juni opengaat dan wordt het vooral leuk gemaakt voor de kinderen. Een 
mooie afsluiting van een ongekend schooljaar.
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Besteding stakingsgelden:
Sanne. Tijdens de staking in november 2019 werden de lonen niet doorbetaald waardoor er 
geld overblijft. Er is een discussie gaande over wat daarmee moet gebeuren. Meer stakers 
betekent meer geld. Het gaat om plusminus 800 euro. Dat moet evenredig onder scholen ver-
deeld worden.
Er moet in de MR overlegd worden wat we daarmee gaan doen. Ook over het Ketelfonds.
Wanneer de scholen weer van start gaan wordt dit tijdens de volgende MR vergadering opge-
pakt.

Rondvraag:
Ruben. Hoe gaat het met de achterstand? Wat moet er nog geleerd worden dit schooljaar?
Sanne. De belangrijkste dingen worden aangeboden en er wordt per kind gekeken naar de 
ontwikkeling.

Naomi. Zijn er besmettingen op of rond school bekend?
Sanne. School heeft geen bevestigde besmettingen.
De app voor Coronabesmettingen wordt niet echt gewaardeerd.


