Notulen vergadering ouderraad dinsdag 1 september 2020
Aanwezig: Leidje (directie), Mark (MR), Nicolien, Hanne, Tinne, Nadya, Angela, Simone, Monique,
Machteld, Marnie (notulen)
Welkom:
Speciaal welkom voor Monique, als nieuw lid van de ouderraad.
Mededelingen vanuit de directie:
-

-

-

-

-

Het schooljaar is goed van start gegaan, de focus in de eerste weken ligt op veiligheid en op de
kinderen. De oude schooltijden zijn weer van kracht met de bijbehorende tussen schoolse
opvang. De overige coronamaatregelen zoals bekend van voor de zomervakantie zijn nog van
kracht.
De laatste vrijdag van de vakantie is er een studiedag geweest waarbij 1,5 meter afstand is
gewaarborgd. Nu in de tweede schoolweek zien we dat ook leerkrachten met RIVM richtlijnen
in de privésfeer te maken krijgen. Veiligheid staat boven alles en er wordt bewust met de
richtlijnen omgegaan. Onderwijs valt binnen de cruciale beroepen. Om eventuele verspreiding
te voorkomen, blijven leerkrachten volgens de algehele RIVM richtlijnen thuis. Een aantal
leerkrachten hebben al een test gedaan dit schooljaar met een negatieve uitslag als resultaat.
Tip van Leidje: op de website van de GGD is het mogelijk middels je DIGID in te loggen. Hier
staat de uitslag mogelijk eerder dan het telefoontje vanuit de GGD.
Er zijn een aantal wijzigingen binnen de groepen:
Lobke is van groep 3 naar groep 5 gegaan.
Marieke is van groep 4 naar groep 5 gegaan en krijgt na dit schooljaar een vaste aanstelling.
Anke is van groep 8 naar groep 3 gegaan.
Op onderwijskundig gebied is school bezig met de invoering van Staal (taalmethode), hier
wordt een cursus voor gevolgd. Daarnaast is school zich aan het oriënteren welke methode zij
voor wereldoriëntatie willen gaan gebruiken.
Dit jaar wordt de nieuwe directeur geworven. Dit zal een combifunctie zijn met een aanstelling
met een nog te realiseren school.
Verder zijn we erg trots op de nieuwe schoolgids.

Mededelingen vanuit de ouderraad/rondje langs de groepen:
-

-

-

Angela: we zien in week 2 van het schooljaar enkele leerkrachten uit voorzorg in quarantaine.
De invalpoule biedt uitkomst. Het griepseizoen moet nog komen. Je kunt je voorstellen dat de
poule snel “leeg raakt” en er enkele dagen geen leerkracht beschikbaar is. Worden de kinderen
dan door een vrijwilliger opgevangen? Kan er direct overgestapt worden op digitaal onderwijs?
Wat is het beleid van de Driemaster, welke concrete afspraken zijn hier over gemaakt? Leidje
geeft aan dat ze deze vragen binnen de Driemaster op zal pakken.
In de eerste nieuwsbrief van dit jaar geven jullie aan dat de CO2 regelmatig gemeten gaat
worden. Vraag: wat zijn de conclusies en evt. acties? Er is geen mechanische ventilatie in het
gebouw. Ventilatie vindt plaats door ramen en deuren open te zetten. Is dit ook werkbaar in
de winter? Leidje kan nog niets zeggen over de meting en de acties. Wel geeft ze aan dat er
een onderzoek gaande is en hier uiterlijk 1 oktober een rapportage over volgt. De conclusies
zal zij delen in de nieuwsbrief.
Tinne: Hoe gaan de informatieavonden er uit zien, komt hier nog communicatie over?
Ouders krijgen spoedig bericht, de avonden zullen digitaal zijn.

-

-

Simone: heeft wellicht een kandidaat die groep 6 wil vertegenwoordigen. Dat is erg fijn, groep
6 is momenteel nog vacant.
Hanne: er zijn best al wat aanmeldingen tot nu toe als reactie op de brief waar om helpende
handen wordt gevraagd bij de activiteiten van de ouderraad. We zullen gedurende het
schooljaar zo nu en dan een oproep doen in de nieuwsbrief waar om hulp gevraagd wordt van
ouders. Alle hulp is welkom en aanmelden kan nog steeds.
Monique: het is fijn om een beetje mee te krijgen hoe het in de klas gaat. Na contact met de
leerkracht kwam er een zeer positieve respons waardoor er toch een klein “digitaal kijkje” in
de klas mogelijk was. Om ouders meer zicht te geven wat er in de klassen speelt, zijn er apps
waarmee je ouders berichten kan sturen vanuit school. Dit zal een punt van aandacht zijn
wanneer het nieuwe normaal is dat ouders de school niet in mogen.

Mededelingen vanuit de MR:
-

Voor de vakantie vooral druk geweest met de nieuwe schoolgids, er is door meerdere partijen,
o.a. door de MR kritisch naar gekeken. Ook de MR is blij met het resultaat.
Volgende week heeft de MR een cursus werkverdeling, waar onder andere de rolverdeling van
ieder besproken zal worden.
Er wordt een begin gemaakt met het jaarverslag.

Notulen vorige vergadering:
Zijn via de mail al goedgekeurd. Kan van de agenda af gehaald worden.
Financiën:
Er is geen bericht van de penningmeester, de financiën worden later besproken. De ouderbijdrage zal
hetzelfde bedrag blijven als afgelopen jaar. We hebben goede hoop op de te organiseren activiteiten
voor komend schooljaar, al dan niet in aangepaste vorm.
Activiteiten:
Vaststellen coördinatoren activiteiten volgend jaar. Hieronder staat per activiteit wie de coördinatoren
zijn.
Activiteit
Klusochtend groene schoolplein
Sint Maarten
Sinterklaas
Kerst versieren
Kerstviering
Kerstversiering opruimen
Klusochtend NL doet
Koningsspelen
Schoolfotograaf
Avondvierdaagse

Datum
Vrij 2 oktober 2020
Woe 11 november 2020
Vrij 4 december 2020
Ma 7 december 2020
Wo 16 december 2020
Do 17 december 2020
Vrij 12 maart 2021
Maandag 26 april
Do 20 mei 2021
8 t/m 11 juni 2021

Eindfeest

15 juli 2021

Coördinatie
Hanne
Marnie & Monique
Monique
Machteld & Simone
Machteld & Simone
Machteld & Simone
Hanne
Nicolien & Nadya
Tinne
Simone & Machteld &
Angela
Nicolien & Machteld
& Nadya

De kaders van de activiteiten met betrekking tot corona:
Vorig jaar heeft corona voor een flink aantal activiteiten roet in het eten gegooid. Voor de komende
maanden gelden in ieder geval de volgende aanpassingen: geen ouders in de school of op het
schoolplein en de 1,5 meter afstand tussen volwassenen. Per activiteit wordt bekeken hoe we dit vorm
kunnen geven. De activiteiten buiten kunnen doorgaan, mits ook hier aan de richtlijnen wordt voldaan.
Voor dit jaar willen we vooral denken in mogelijkheden en kijken wat er binnen de richtlijnen die er op
dat moment gelden wel mogelijk is. Wij durven en kunnen daarmee ook niet al te ver vooruit te kijken
en bekijken per activiteit wat de mogelijkheden zijn. De activiteiten zullen in aangepaste vorm plaats
vinden, wellicht anders dan de kinderen en ouders van ons gewend zijn. Wij rekenen op begrip voor
deze aanpassingen.
De eerstvolgende activiteiten:
Klusochtend: eerst is er een inventarisatie, wat is nodig? Met goede afspraken is het mogelijk om een
paar ouders op het schoolplein toe te laten. Hiervoor is het van belang dat ouders 1,5 meter afstand
behouden van elkaar.
Sint Maarten: er kan een route uitgezet worden die ouders met kinderen zelf kunnen lopen. Hierbij
zijn vaste punten waar gezongen kan worden en iets opgehaald kan worden.
Rondvraag:
Tinne: graag voegen we Monique toe aan de OR app.
Twee jaar geleden heeft groep 5 aan het laatste kwartaal van dat schooljaar en in het eerste
semester in groep 6 een Fides project gedaan om de sfeer in de klas te verbeteren. Hoe gaat
het nu met deze klas en wordt en nog iets met dit Fides project gedaan? Leidje vraagt dit na.
Angela: in sommige groepen wordt er voor een aantal leerlingen met een dagelijks beloningssysteem
gewerkt. Als je bijvoorbeeld aan het einde van een dag nog 3 blokjes op elkaar hebt staan, dan
mag je iets leuks doen. Bij negatief gedrag zou er dan bijvoorbeeld een blokje afgaan. Of bij
goed gedrag krijg je een streepje op het bord. Als je een bepaald aantal hoeveelheid streepjes
hebt, dan mag je bijvoorbeeld tien minuten buiten spelen. Vraag: Hoe verhoudt zich dit met
de andere leerlingen? Wordt gedrag van andere leerlingen ook beloond of is dit voor een
specifieke groep? Hoe werkt dit systeem en hoe voorkom je een sfeer dat “negatief” gedrag
wordt beloond? Leidje zal navraag doen.
Hanne: Hoe staat het met de nieuwe aanmeldingen voor de school? Tot nu toe zijn dit er minder. Er
zijn ook twee scholen in de buurt die een extra klas gestart zijn waardoor de terugloop in
aanmeldingen te verklaren zijn.
Leidje: wanneer je snel iets in de nieuwsbrief wil hebben, mail het dan niet alleen naar
directie@3mast.nl, maar ook naar liesbeth@3mast.nl.
Monique: er is een tijd terug onderzocht of er binnen de school loden leidingen aanwezig zijn, is hier
al uitslag van? Deze zijn niet aangetroffen binnen de school.
Nadya: wanneer iemand extern in de klas komt, bijvoorbeeld voor een ander kind, wordt dit dan
gecommuniceerd naar ouders?
Antwoord: wanneer iemand in de klas komt voor de hele klas, wordt dit meestal wel
gecommuniceerd. Wanneer iemand in de klas komt om bijvoorbeeld een individueel kind te
observeren, wordt dit, op de eigen ouders na, niet gecommuniceerd.
Vergaderdata OR 2020/2021:
3 november 2020, locatie: de Thiemeloods of Instituut voor Toegepaste Haptonomie.
19 januari 2021, 2 maart 2021, 18 mei 2021, 22 juni 2021

