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ap 1

Notulen 4 maart 2020 zijn gepubliceerd

ap 2

Mededelingen van de directeur
start van deze week.
schoolreis en schoolkamp
9 groepen en 8 lokalen

n

Rekening houdend met de situa e gaat het goed, de kinderen en leerkrachten hadden er veel zin in!
Het verkeer om de school gaat goed.
Schoolreis en schoolkamp gaan dit jaar niet door. Er wordt gekeken naar een vervangende ac viteit
voor groep 8. Zo wordt ook de musical op een andere manier gehouden.
Volgend jaar komen er ook weer 9 groepen, er wordt nog gezocht naar een goede oplossing voor de
plaatsing van de 9e groep.
Schoolfotograaf komt 2 ochtenden zodat alle kinderen op de foto kunnen. Er komen geen
klassenfoto’s en broertjes en zusjesfoto’s.
TSO en schoolreis, na 20 mei komt er overleg over de reeds betaalde bedragen.
Vanaf de kerstvakan e t/m de slui ng zijn 9 weken, dit is 9 euro per kind wat wel betaald moet
worden aan TSO-kosten. Over de laatste 10 weken worden geen TSO-kosten berekend.
Lief en Leed
Hadassa bouwt haar uren op en Angela komt langs.
Er werken 2 leerkrachten thuis ivm de Corona-crisis.

ap 3

Communica e/ stand van zaken

n

De poll mbt de pinkstervakan e hee veel reac es gekregen.
De communica e omtrent de corona-crisis en het thuisonderwijs is als pre g ervaren. Niks te veel
en de berichten waren duidelijk.
Agenda op Schoudercom moet nog aangepast worden.

ap 4

Forma e-uren en forma eplaatje

n

De uren zijn verdeeld, maar de forma e is nog niet gemaakt. Dit komt omdat de forma e
bovenschools nog niet rond is. Het streven is dat deze in juni rond is.

ap 5

Corona en de school
protocol

n

Het protocol wordt aangepast wanneer nodig. Voor nu werkt het goed en zal naarmate de groepen
veranderen aangepast worden.

ap 6

Wat verder nog ter tafel komt (punten ingebracht door de MR-leden)

n

Sociaal emo oneel aandacht.
De eerste dagen wordt er gewerkt aan de norming in de groep. Er is ruimte voor het vertellen van
verhalen omtrent het thuisonderwijs. Lopende de week komen er meer verhalen.
Stella Sont (lio-stagiaire gr 8) is in maart geslaagd. Zij werkt nu 2,5 dag op De Ley (ma, di, woe)

ap 7

Ac epunten

wie

voor wanneer

n

Navragen of er MR-leden van andere scholen ook interesse
hebben in de MR-startcursus.

Anja

01-06-2020

Een herinnering sturen voor het betalen van het TSO-geld (9
euro)

Anja

01-06-2020

Nadenken over een contactmoment met de MR van Leimundo

MR

ap 8

Rondvraag

n

-

ap 9

Onderdeel van de vergadering zonder directeur

n

-
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