



        MR Paus Joannes 
                      secretariaat: Daniëlle Eekelder, 06-10333413


Notulen MR-vergadering 19-05-2020


Locatie: online vergadering via Microsoft Teams 19.45 uur


Aanwezig: Arno en Joyce (personeelsgeleding), Bas en Daniëlle (oudergeleding), Aafke (directeur)


Iedereen vertelt dat het goed gaat en zijn/haar weg vindt in alle veranderingen rondom het Corona 
virus.


Opening: 

Bas opent de vergadering om 20.00 uur


Vaststellen agenda:


Er worden geen extra agenda punten toegevoegd. 

Notulen vorige vergadering (21-01-2020): 

De notulen worden vastgesteld.


De  MR vergadering van 17-03-2020 is afgelast vanwege het Corona virus. Vandaar dat er geen 
notulen  beschikbaar zijn van genoemde datum.


Bespreekpunten:


Terugblik op afgelopen schoolweek:  

Het hervatten van de lessen op school is goed gegaan; fijn voor leerlingen en leerkrachten om 
elkaar weer te zien, in de klas loopt het lesgeven goed, op dit moment lijkt er geen sprake van 
extra leerachterstand bij leerlingen (leerlingen die voor het coronavirus moeite hadden met 
rekenen hebben dat nu ook, maar niet in sterkere mate) en ouders houden zich aan de gemaakte 
afspraken. 

Ervaren wordt dat het aanbod van lesstof op de dag dat er thuis onderwijs wordt genoten, 
verschilt per klas. Sommige klassen hebben veel huiswerk te doen, andere klassen minder. 
Afgesproken wordt om bij vragen met de desbetreffende docent af te stemmen hoe hiermee om 
te gaan. De focus blijft vooral op het fysieke onderwijs.

In overleg met de IB-er wordt een plan gemaakt om te kijken hoe om te gaan met het al dan niet 
afnemen van toetsen om zo te kijken op welk niveau een leerling leert.

In de onderbouw blijkt afstand houden niet altijd even goed haalbaar en ook blijft het soms wel 
vreemd om een kind naar huis te moeten sturen vanwege een verkoudheid. Alles wordt echter 
gedaan om de veiligheid van ouders, leerlingen en leerkrachten te waarborgen.




Bij het starten van het fysieke onderwijs op school, waren er leerlingen van 5 gezinnen nog 
afwezig. Op dit moment zijn dat nog leerlingen van 3 gezinnen. Met hen is wel contact via telefoon 
of mail. Het blijkt wel steeds lastiger om deze leerlingen onderwijs thuis te bieden. Er worden 
immers geen instructie filmpjes meer gemaakt en de AVG laat het bijvoorbeeld niet toe om via een 
camera in de klas de les op afstand te volgen. De vraag ontstaat nu in hoeverre hier de 
ontwikkeling van deze leerlingen achterblijft en waar de grens ligt in hetgeen je deze leerlingen 
kunt aanbieden naast het reguliere fysieke onderwijs dat ook moet draaien. Als op 08-06-2020 de 
scholen weer volledig open gaan, zal het thuisonderwijs in principe dan ook stoppen en worden 
leerlingen weer op school verwacht.

Er is steeds sprake geweest van een goede samenwerking tussen school en de verschillende 
BSO locaties. Dit heeft niet tot problemen geleid met de opvang van leerlingen.

Vraagstuk blijft wel hoe vervanging te regelen bij ziekte van een leerkracht nu de beschikbaarheid 
van invalkrachten is afgenomen. Dit vraagstuk speelt nu, maar ook voor het begin van volgend 
schooljaar.


Vooruitblik op de komende schoolweken: 

08-06-2020 gaat de Paus Joannesschool volledig open. Hoe dit ingevuld gaat worden, is 
afhankelijk van de regels die hieromtrent worden opgesteld. 

Van 01-06-2020 tot en met 05-06-2020 zullen de lessen doorgang vinden op dezelfde manier als 
de afgelopen weken. De leerlingen blijven in dezelfde A- of B groep en gaan om de dag naar 
school.


Vrije week van Pinksteren voor de onderbouw:


Deze komt te vervallen.


Formatie:


Door het coronavirus is hier nog geen plan voor. Er zijn wel deels gesprekken geweest om te 
inventariseren wat leerkrachten willen en of de huidige invulling van hun functie nog passend is.

Deze formatie zal concreter worden ingevuld de komende tijd. Besloten wordt om het daarom in 
de volgende MR vergadering opnieuw te bespreken.


Schoolplan: 

Door het coronavirus ligt alles hieromtrent stil. Het plan is om nu terug te kijken naar de afgelopen 
periode en te overleggen met het team en daarna te kijken hoe verder. De intentie hierbij is dat 
nieuwe doelen alleen gesteld kunnen worden als er goed geëvalueerd is.


Schoolgids: 

Idem schoolplan.




Datum borrel OR/MR:


De intentie van de borrel is waardering en elkaar ontmoeten. Besloten wordt deze door te 
schuiven naar volgend schooljaar. 


Inkomende mail: 

Geen 

Bespreekpunten GMR/bestuur/directie/team/OR/ouders: 

In de tweede week van juni 2020 worden 10 minuten gesprekken en facultatieve oudergesprekken 
gepland voor de onderbouw. Deze zullen op 1,5 meter afstand - en alleen waar noodzakelijk 
plaatsvinden. Dit om een goede keuze te maken in onderwijs (bijvoorbeeld wel/niet van groep 2 
naar 3).


Er wordt nog gekeken naar hoe invulling te geven aan het rapport voor dit schooljaar.


De opvang van kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen loopt goed. Er is nu 
opvang voor ongeveer 10 kinderen.


Het kamp van groep 8 gaat dit jaar niet door. Er zijn teveel activiteiten die niet door kunnen gaan. 
Er wordt gekeken naar een alternatief.


Aangaande de musical van groep 8 is het afwachten of dit kan in de Bouwmeester. Er wordt 
gekeken naar de mogelijkheden. 

Rondvraag: 

Geen


Volgende vergaderdata: 

30-06-2020


Actielijst: 

- Danielle: agenderen formatie, schoolgids, schoolplan, (datum borrel OR/MR). 



     


            

    



