
 
 

 

Notulen MR 

Een school waar elk steentje uniek mag zijn! 

 

 
Extra overleg MR in verband met Corona 23 april 2020 
 
Aanwezig via Teams: Marianne, Tietsia, Sandra, Jan, Eelkje, Tine 
(notulist) Afwezig: Erik 
 
Inleiding Jan 
De helft van de klas mag komen. Leerlingen uit één gezin zoveel mogelijk 
samen naar school. Een halve groep op maandag en donderdag en een 
halve groep op dinsdag en vrijdag. De woensdag wordt gebruikt voor 
voorbereidingen en extra hulp. Team heeft de voorkeur dat de halve klassen elke dag 
komen verdeeld in ochtend en middag. Dan zie je alle kinderen iedere dag. Dit is niet toegestaan. 
 
Dagen 
Sandra stelt voor om de dagen te wisselen om de ouders minder te belasten. Marianne geeft aan vaste dagen 
i.v.m. de helderheid in de communicatie. Eerst kiezen voor vaste dagen en zien hoe het loopt. Mogelijk gaan we 
begin juni weer volledig naar school. Eelkje vraagt hoe het op de woensdag moet. Moeten er leerlingen begeleid 
worden? OP school of via Teams. Het hangt er ook van af wat er gaat gebeuren met de Ipads.  
 
Indeling groepen 
Er wordt gesproken over de groepsindeling. Jan geeft aan dat hij de groepen in wil delen op alfabet. Jan vindt dat 
een duidelijk manier om te communiceren. Tietsia en Marianne willen wel graag zelf de indeling maken. Dan kan 
het niet op alfabet.  
Marianne stelt voor om eerst de broers en zusjes in te delen en dat de leerkrachten de groepen dan zelf aanvullen 
en dan met een goed plan komen.  
Jan wil er niet te lang mee wachten en snel communiceren naar ouders. Er wordt morgen een plan gemaakt. 
Morgen komt er een groepje leerkrachten op school die zich bezig houdt met de indelingen en de praktische 
zaken, start 11.00 uur.  
Wat doen we met kinderen die niet op school komen. Vanwege de thuissituatie bijvoorbeeld. Morgen bespreken.  
 
Plein 
Alle ouders moeten niet op het plein staan wachten gaf Erik aan. Geen grote groepen. Instructies voor ouders 
over de ruimte die er is zo goed mogelijk benutten. Met één persoon komen en indien goed in de gaten houden 
of dit goed loopt.  
 
Leerkrachten 
Tine vraagt of er voldoende leerkrachten zijn die kunnen werken en niet in de risicogroep vallen. Die zijn er 
weinig, één leerkracht met astma (staat niet voor de klas).  
 
Hygiëne 
Jas mee naar de klas. 1,5 meter afstand houden van de leerkrachten. Tine vraagt naar hygiëne wat betreft 
handgel en dergelijke. Adenium schaft dit aan en stelt zorgt dat de scholen voorzien worden. Leerkrachten 
pakken die met de kinderen op. Sandra voegt toe dat het goed zou zijn om de hygiëne regels ook aan de ouders te 
sturen, zodat zij de kinderen ook thuis kunnen voorbereiden.  
 
Pauzes 
Zoveel mogelijk als nu, mogelijk met gebruik van het plein van het Kameleon.  
 

 


