Notulen M.R. vergadering
Datum

: Donderdag 11 juni 2020

Tijd

: 19.30 uur - 20.45 uur gezamenlijk met de 3 scholen
20.45 uur - 21.15 uur per school

Locatie

: Online via Google Meet
Zie bijgevoegde uitleg: inloggegevens van uw kind en eibermr voor Google Hangouts

Wie

Afwezig

: M.R. De Linde: Lynn van Kessel, Lieke van Rixtel en Jan Megens.
M.R. St Lambertus: Nancy van Boekel, Anja van Hintum, Kim van de Camp en Janneke Strik.
M.R. Klim Op: Kitty Hendriks, Manon van Summeren, Jaqueline Snellen, Carin Witsiers en Karin
Addema.
Directeur: Conrad Sommerdijk.
: Hans van Loon

Voorzitter
Notulist

: Lieke
: Jan

Agenda gezamenlijk deel (in aanwezigheid van de directeur)
Agendapunten:
1. Opening
1
Welkom en voorstellen

Uitvoerende
Voorzitter

2. Kennismaken
Laatste vergadering Carin Witsiers en Karin Addema gaat haar plaats
innemen. Kitty bedankt haar namens De Klim Op
3. Mededelingen
Geen.
4. Notulen 16 januari 2020
Goed gekeurd en bevestigd.

Conrad

5. Continurooster / 5 gelijke dagen model
Ervaringen met continurooster worden besproken van zowel ouders als
leerkrachten. Over het algemeen is het positief, maar wel wennen
natuurlijk. Er zijn kritische punten zoals: kort tijdsbestek om te eten en
pauze van de leerkrachten lastig te waarborgen. Afgesproken wordt
gedurende de “Coronatijd” dit te blijven volgen.
Volgend jaar zal een enquete uitgebracht worden en de reacties en
meningen onder de ouders worden gepeild.
6. Formatie
Team vorming van diverse scholen worden besproken wat betreft
personele bezetting.

Conrad

Allen
Voorzitter

Conrad

Klim Op starten met een grote groep in 1 en 2 en worden gesplist per
december in 2 klassen. Ivm financien kan er niet direct gestart worden
met 2 klassen.
7. Toekomst
Gesproken over gevoel van belevening over een eventueel nieuw te
bouwen scholen gezien lopende gesprekken met het college.
8. Rondvraag en sluiting
- Equete over vervoer mbt vervoer naar Megen op vrijdag, Conrad
checkt of de € 4000 ten goede blijft komen aan De Eiber als dit
weg zou vallen
-

Schoolspecifiek deel
Naar behoefte iedereen uiteen met zijn eigen school

Conrad

Voorzitter

