
Notulen MR-vergadering     04-01-2021 

• Opening voorzitter 

Annet opent de vergadering. Aanwezig: Milou, Stephanie, ouders: Wouter Groot 

Koerkamp en Sharon Hoveling 

 

Een ingelaste vergadering i.v.m. Corona maatregelen. 

Directie deelt mede waar ze mee bezig zijn, welke gedachten er spelen, er zijn nog 

geen keuzes gemaakt. 

 

• Lockdown i.v.m Covid-19 

Moeten we als school wel dicht gaan? Veel kwetsbare kinderen in de thuissituatie. 

Vanaf vandaag is er een nieuwe interim bestuurder van de Stg.St.Josephscholen, daar 

is door directie contact mee gezocht om te overleggen naar de mogelijkheden. 

Het vervelende is dat er nu een Britse variant van Covid-19  is gekomen, waarbij er 

meer besmettingen bij/door kinderen lijken te ontstaan. 

Advies vanuit GGD volgen, deze week volgt de uitslag van het onderzoek door RIVM 

over deze variant. 

 

• Online lesgeven 

De volgende indeling is gemaakt: 

groep 1 t/m 2: werkbladen en squla  

groep 3: werkboeken van Veilig leren lezen en WIG(rekenen) 

groep 4: vanuit de boeken die zijn meegegeven 

groep 5 t/m 8: Snappet / squla / voor 7+8 WO vanuit de boeken 

Uitleen van devices gebeurt woensdag 6 januari 

 

• Groep 8 

Vanuit het juridisch oogpunt mogen we open zijn voor groep 8. 

Er wordt gedacht aan de volgende mogelijkheid: 

maandag-woensdag-vrijdag 8.30-12.00 uur op school voor instructie en 

ondersteuning bij advies/keuze school. 

Onderlinge afstand is 1,5 m voor iedereen en goed ventileren! 

 

• Personeel 

Geen kwetsbare leerkrachten of met een kwetsbare thuissituatie voor de groep. 

Leerkrachten hebben zelf de keus om naar school te komen. 

 

• ouders 

Er zijn al enkele reacties binnen van de ouders: 

-onderwijsaanbod is karig voor gr.1 t/m 3, ook challenges en knutselopdrachten, 

meer uitdaging erbij geven 

-ik doe maar wat als ouder om bezig te zijn met onderwijs 

-ik voel me een slachtoffer 



-in de nieuwsbrief staan de richtlijnen voor opvang te streng, dit is niet conform de 

richtlijnen van de Rijksoverheid 

-handvatten voor structuur nodig (dagindeling) 

-tips voor het pedagogisch handelen thuis 

 

• informatiestroom 

In de nieuwsbrief staat de informatie over de noodopvang niet volgens de richtlijnen 

van de Rijksoverheid. In de nieuwsbrief komt de informatie als zeer streng over. Het 

beleid van de Stichting is door Milou overgenomen. Milou zal dit uitzoeken en 

aanpassen. 

 We proberen bij de noodopvang maar 2 leerkrachten in te zetten, zij hoeven geen 

instructie te geven, het heeft de functie van een dagverblijf en geen school-functie. 

 

• standpunt MR 

Wachten op de uitslag van het onderzoek vanuit RIVM over de Britse variant van 

Covid-19. Goed bekijken wat haalbaar is, qua gebouw, qua bezetting. 

 

• Rondvraag 

-Bindkracht 10 inzetten, bijvoorbeeld bij het thuis aanbieden van structuur, het thuis 

maken van een rooster (dagindeling), voor gezinnen met problemen 

-boeken reserveren vanuit de schoolbieb? 

-in Neerbosch-Oost staan op verschillende plaatsen een boekenkastje buiten, die 

vullen met kinderboeken (misschien een oproep in de nieuwsbrief) 

-starten met een speelotheek ( in Jukebox of Schalmei) 

-contact voor leerlingen met klasgenoten gr. 1 t/m 8 nodig 

  Gr. 5 t/m 8 gaan dit via Teams/Meet doen, dit is ook nodig voor gr. 1 t/m 4 

-het is fijn om een overzicht te hebben welke leerkracht / welke dag / en ook de 

telefoonnummers 

-een draaiboek maken van de lockdown periode (de evaluatie meenemen) 

-is er een uitwisseling met andere scholen (leerkrachten onderling) over wat iedereen 

doet en wat er mogelijk is in de lockdown 

 

• Actiepunten  

-Milou kijkt naar de informatie over de noodopvang 

-Stephanie mailt artikel van de Gelderlander over tips thuiswerken naar MR en alle 

collega’s op school 

-MR overlegt opnieuw over het op school gaan lesgeven/ lockdown zo gauw er 

informatie is over het onderzoek van het RIVM 

-Wouter en Sharon gaan binnenkort samen koffie drinken, als MR-ouders met elkaar 

kennismaken en bespreken wat zij kunnen betekenen voor de achterban(onze 

ouders van school). 


