Notulen (extra ingelaste) MR vergadering
Datum:
Plaats:
Tijd:

Maandag 27 april 2020
Microsoft Teams
20.00 – 21.30 uur

Voorzitter:
Notulant:

Niek Janssen
Niek Janssen

Aanwezig:

Anja Jansen, Hilde Jacobs-Van Heugten, Laura van den Broek, Thomas Koolen,
Geert Dinghs, Rob van den Hurk, Niek Janssen
-

Afwezig:

1. Opening
- Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

2. Scenariokeuze – Stichting Prodas
- Stichting Prodas heeft afspraken gemaakt over het heropenen van de scholen (zie
toelichting in de bijlage).
- De MR van Het Talent stemt in met de gemaakte afspraken.
3. Invulling scenario – Het Talent
- Er zijn drie scenario’s uitgewerkt voor heropenen van Het Talent binnen de door Stichting
Prodas gemaakte afspraken.
- De MR van Het Talent stemt in met het model waarbij er op vier gelijke dagen (maandagdinsdag-donderdag-vrijdag) onderwijs wordt verzorgd (lees: model 3). De leerlingen zijn
op twee van de vier dagen op school aanwezig. Het betreffen alle vier lange dagen. De
eindtijd van deze dagen moet nog worden vastgesteld. Dit zal later zijn dan half drie om
daarmee aan de noodzakelijke uren te komen.
- Er zullen geen gymlessen worden verzorgd.
4. Invulling week 19 – Het Talent
- Het Talent zal op woensdag 6 mei t/m vrijdag 8 mei onderwijs op afstand verzorgen.

5. Inventarisatie GMR
- Maatschappelijk is er enige discussie of 11 mei wel het juiste moment is om de scholen
weer te heropenen. De GMR heeft alle MR-en gevraagd hoe zij denken over de
heropening van de scholen.
- De MR van Het Talent heeft geen bezwaar tegen het openen van de basisscholen op
maandag 11 mei. Dit zal door Niek Janssen worden teruggekoppeld aan de GMR.
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6. Vervolgafspraken
- Er wordt op dinsdag 28 april een bericht op Schoolpoort geplaatst, waarbij enerzijds de
door Stichting Prodas gemaakte afspraken wordt herhaald (zie bijlage) en anderzijds een
filmpje van Het Talent wordt toegevoegd met daarin een boodschap gericht op de school.
- Het streven is om uiterlijk dinsdag 5 mei een bericht op Schoolpoort te plaatsen met
daarin alle praktische informatie (incl. een schema welke leerlingen wanneer naar school
gaan) over het heropenen van de school.
7. Rondvraag
- Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
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Bijlage – bericht Stichting Prodas
De scholen gaan weer gedeeltelijk open per 11 mei. Dit is bekend gemaakt tijdens de persconferentie
van het kabinet op 22 april. Op basis van een richtlijn van de scholenkoepels en het RIVM hebben we
binnen Prodas afspraken gemaakt over het heropenen. Hieronder treft u deze gezamenlijke
afspraken puntsgewijs aan. Aanvullend aan deze afspraken, worden veel zaken concreet gemaakt op
de eigen school. Houd daarom de berichtgeving via ouderportaal of mail goed in de gaten.
Algemeen












Scholen gaan open per 11 mei. Per dag mag er 50% van de kinderen op school aanwezig zijn. Bij
Prodas kiezen we ervoor kinderen hele dagen naar school te laten komen. Dit betekent dat op
iedere school kinderen in groepen worden verdeeld en dat die groepen via een rooster naar
school komen. In welke groep uw kind(eren) zit(ten) en op welke dagen zij naar school gaan,
wordt op school bepaald. Ouders ontvangen hierover uiterlijk 6 mei informatie via de eigen
school.
De kinderen van het SBO gaan allemaal iedere dag naar school.
Kinderen en leerkrachten met klachten als snotteren of hoesten/niezen komen niet naar school.
Doen ze dit wel, dan worden contactpersonen van de kinderen benaderd om ze te komen halen.
Indien er teveel leerkrachten ziek zijn, is het nog steeds mogelijk dat een groep kinderen niet op
school kan komen terwijl zij wel voor die dag ingepland stonden. Uiteraard wordt er binnen de
mogelijkheden van de school en de stichting naar oplossingen gezocht, maar het onmogelijke kan
niet gevraagd worden van scholen.
De scholen gaan geen verloren tijd inhalen, maar de draad oppakken. Tijd op school wordt
besteed aan instructie en sociaal-emotioneel welzijn. Op de dagen dat kinderen thuis zijn, is er
huiswerk voor verwerking van de stof. Dit betekent ook dat leerkrachten niet op dezelfde wijze
als ze dat nu doen, afstandsonderwijs geven.
Schoolreis, kamp, gymlessen waarbij gereisd moet worden of volwassenen op minder dan 1,5
van elkaar blijven, gaan dit jaar niet door.
Er worden geen bijeenkomsten met alle ouders en alle kinderen georganiseerd. Wel kunnen
scholen alternatieve schoolverlatersactiviteiten organiseren.
Er worden geen ouders toegelaten in de school en op het schoolplein. Ouders zijn zelf
verantwoordelijk voor het handhaven van de 1,5 meter afstand regels bij ophalen en brengen.

Hygiëne




Hygiëne maatregelen zoals gesteld door RIVM blijven van kracht. Voor iedere klas zijn flacons
desinfecterende spray en handgel beschikbaar. Overigens is handen wassen beter dan het
gebruik van handgel. Dus wij stimuleren vooral handen wassen.
Iedere dag worden de toiletblokken, alle deurklinken en oppervlakken die vaak met de handen
aangeraakt worden, schoongemaakt.
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