NOTULEN

NOTULEN Medezeggenschapsraad
Maandag 6 april 2020
Locatie gewoon lekker thuis
Aanwezig: Inez, Klaas, Bram, Margriet, Yolanda, Lennart, Baukje
Voorzitter: Baukje
Notulist: Margriet

1. Welkom in Teams
2. Notulen 3 februari 2020 goedgekeurd en wordt door Yolanda op site
geplaatst.
N.a.v. de notulen: De opvang van kinderen, tijdens de sluiting van de scholen, loopt
op de Rietvink (Opvang Agora) goed. Kober verzorgt de opvang op de DDV; zij
hebben hulp gevraagd. Er is een grote behoefte aan plekken, niet alleen voor
kinderen van ouders met vitale functies maar ook voor andere beroepen.
3. AGENDAPUNT 1: Huisvestingsplan Breedsaam
Inez heeft gesproken met de directeur van Breedsaam en een bouwkundige. Voor de
verbouwing is een budget van 1 miljoen. Met Arnoud is gesproken om tevens gebruik
te maken van “Eigen Middelen” (die eigenlijk bedoeld zijn voor de komende 10 jaar).
De bouwkundige maakt een plan. We worden op de hoogte gehouden.
4. AGENDAPUNT 2: Aftreden leden en nieuwe leden MR en GMR
Peter Zeeman treedt af per 1 augustus 2020.
Klaas Romkes mag aftreden per 26 juni 2020. Klaas heeft aangegeven graag nog
een termijn van 3 jaar in de MR te blijven.
Baukje Sikma mag aftreden per 1 september 2020. Ook zij zal nog een termijn
blijven. Peter schrijft een stukje voor de Extra Nieuwsflits voor het werven van een
nieuw lid voor de MR.
5. AGENDAPUNT 3: Voorstel vakantieregeling en studiedagen
MR geeft aan dat ze graag zien dat meivakantie LO en VO gelijk lopen. Verder
akkoord over de vakanties en studiedagen.

Actiepunt Yolanda, Baukje en Margriet: instemming vragen aan personeel De
Rietvink en DDV. Actiepunt: Inez koppelt terug aan bestuur dat MR af wil wijken van
voorstel.
6. AGENDAPUNT 4: Afsluiting
Vraag aan oudergeleding MR: De scholen zijn nu drie weken gesloten wegens het
coronavirus. Hoe zijn de reacties van de ouders over de begeleiding van de
leerlingen?
De Rietvink: positief, helder en duidelijk.
DDV: veel telefoontjes van ontevreden ouders, geen goede communicatie en te veel
verschil in werkwijze. In reactie op de onvrede is er een plan opgesteld met een
goede doorgaande lijn. Alle groepen werken vanaf 6 april met Google Classroom en
Google Meet.

