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Van 19.30 – 21.30 uur via Google Meet:

MR en Kirstin van den Berg (directeur)

Start vergadering: 19.30 uur
1. Welkom en vaststelling agenda
Marieke heet iedereen welkom via Google Meet. Een rondje hoe het met
iedereen gaat. Iedereen beleeft het thuiswerken/thuisonderwijs op zijn eigen
manier. Het gaat over algemeen goed en iedereen is gezond!
De agenda wordt vastgesteld.
2. Notulen vaststellen
De notulen van de vergadering van 10 maart 2020 worden besproken,
aangepast en aansluitend vastgesteld.
Opmerking bij de kascommissie: boekjaar ‘18-‘19 moet nog goedgekeurd
worden. Marieke neemt contact op met commissie om te controleren of zij
weten van de te ondernemen acties.
Verkiezingen GMR worden verschoven.
3. Coronavirus en het onderwijs
A: Afstandsonderwijs
Er wordt gebrainstormd over het afstandsonderwijs. Het is veel werk voor de
docenten en een grote verandering voor het team, kinderen en ouders. De
wijze waarin het contact plaatsvindt wordt verschillend ingevuld per groep
/bouw, mede afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Ook de behoefte van
ouders en leerlingen op dit vlak loopt uiteen. Iedereen doet zijn uiterste best
en de groepen hebben inmiddels een ritme gevonden met weektaken,
instructie en contactmomenten met leerlingen/ouders. Over het algemeen
horen we positieve geluiden.
Indien het afstandsonderwijs verlengd moet worden adviseert de MR voor alle

groepen te zoeken naar een (beperkte) structurele vorm van werken met
google classroom en gedifferentieerde contact momenten voor eenduidigheid
en contact tussen kind, leerkracht en groep. Ook het “toetsen” of controleren
(d.m.v. feedback) van werk wordt genoemd en is wenselijk. Passend bij leeftijd
en mogelijkheden van leerkrachten.
Kirstin licht onderstaande punten toe:
B. Reizigers
De Beets heeft ruim 30 kinderen van ouders met een vitaal beroep die gebruik
maken van opvang. Een groep “Reizigers” binnen de Beets bezoekt deze
kinderen bij Casca en Les Petits. Het contact met de opvangorganisaties is
zeer positief en met Annemarie (onderwijsassistent) als trekkende kracht
worden deze kinderen dagelijks bezocht door een poule van docenten.
Kirstin spreekt haar respect uit voor de BSO!
C. Rapport
Er is door het MT besproken dat er dit schooljaar geen eindrapport uitgegeven
wordt. De gegevens die we normaal verzamelen ontbreken. We gaan onze
energie gebruiken om het welbevinden van de kinderen te vergroten en zo
veel mogelijk te voldoen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. In de
rapportmap komt een blad met een “verhaaltje” over deze bijzondere tijd en
het welbevinden. Wellicht ook iets over rekenen en spelling, maar geen
standaard rapport.
D. Nulmeting
Als de school weer begint zal er een nulmeting (d.m.v. toetsen) komen voor de
vakken rekenen en spelling. Verder wordt er extra aandacht gegeven aan het
sociaal emotionele en groepsvorming.
E. Cito-toetsen
De Cito-toetsen zullen we voor dit schooljaar beperken. Wellicht alleen
rekenen en lezen. Er is door Cito een extra normering gemaakt, zodat toetsen
ook in september afgenomen kunnen worden. In de groepen 6 en 7 spreken
we af dat deze Cito niet meetelt voor het eindadvies. Als een extra toets nodig
is dan zijn daar mogelijkheden voor.
Alle leerlingen gaan in principe door naar het volgende schooljaar, mits er al in
een eerder stadium over (eventueel) verlengen is gesproken.
F. Schoolreisjes
Kirstin licht het plan toe om de schoolreisjes te verplaatsen naar het begin van
volgend schooljaar. Deze verschuiving was langer een wens (voor groep 3 t/m
8) van het team en er waren al data in september voor bedacht. Nu de
schoolreisjes moeten vervallen gaat dit versneld plaatsvinden. De school
heeft vouchers gekregen van de attracties voor gebruik in het najaar. De
ouderbijdrage die o.a. voor deze reisjes wordt gebruikt, wordt verrekend als
korting in de bijdrage volgend jaar vanwege het uitblijven van een schoolreisje
dit schooljaar. Het kamp van groep 8 kan niet eind mei plaatsvinden.
Afhankelijk van het kabinetsbesluit wordt een alternatief bedacht binnen de

mogelijkheden. In geval van minder kosten wordt de ouderbijdrage hiervoor
aan het begin van de zomervakantie terugbetaald aan deze groep.
G. Ouderbijdrage/TSO bijdrage
Het beleid voor de TSO bijdrage is dat deze voor de afgelopen 6 weken wordt
doorbetaald door ouders, omdat de school dit bedrag nodig heeft voor
gemaakte kosten. Door de hoge kosten in schooljaar 2018-2019, was de buffer van
de TSO opgedroogd en heeft school al kosten op zich genomen. Zoals de betaling
van de materialen en het digitale TSO systeem. De MR heeft toegezegd indien nodig
vanuit het Beetsfonds bij te springen in de TSO kosten.
Het resterende ouderbijdrage bedrag wordt wel verrekend met de bijdrage voor
komend
schooljaar, met uitzondering voor groep 8, waar terugbetaling plaats zal
vinden aan die ouders die de ouderbijdrage betaald hebben.
Kirstin licht de plannen toe voor als de school weer (deels) open kan gaan na
de meivakantie.
Ouders worden (wanneer dit bekend is) in één keer duidelijk over dit alles
geïnformeerd.
4. Beetsfonds
Het formuleren van de criteria voor aanvragen voor het Beetsfonds worden
besproken in het volgend overleg. De MR is akkoord met het voornemen om
uit een combinatie van o.a. het Beetsfonds en op verzoek van het team en de
Oudercommissie een geluidsinstallatie aan te schaffen voor de school. Kirstin
zal hiervoor een voorstel doen.
5. Schoolzaken
A. Ventilatiemaatregelen
In de meivakantie worden de laatste groepen (groep 7 en 8) voorzien
van een ventilatiesysteem.
B. Studiedagen en jaarplanning 2020-2021
Het is nog te onduidelijk hoe we dit, na deze periode, in gaan richten. Wel
staat vast dat de dag Kanjertraining is verschoven naar donderdag 26
november.
C. Ouderavond
Het plannen van de voorgenomen ouderavond wordt voorlopig geparkeerd en
besproken tijdens het volgende MR overleg.
D. Huisvesting
Er zijn gesprekken gaande tussen Twijs en de gemeente voor voortgang in de
voorbereiding van het nieuwbouwproces en tijdelijke huisvesting.
6. W.V.T.T.K.
Er wordt veel lof voor de school geuit. Iedereen is positief gestemd!

Afsluiting vergadering: 21.30 uur
Volgende vergadering: dinsdag 2 juni 2020

Notulist volgende vergadering: …………..

