
ref.: concept Notulen mr 24-11-2020 

 

 
 

MR-APS 

 
notulen 

 
 
 
Datum:  dinsdag 24 -11-2020        
Plaats:  Via teams 
Afwezig:  Mevr. Bons 
Verslag:   Mevr. De Lange 
 
 
 

 

1.  Opening vergadering 
 

2.  Vaststellen agenda 
 
- Agenda wordt vastgesteld 

 
3.  Mededelingen directie 

- Het continurooster wordt voortgezet tot de maatregelen versoepelen. 
- Er is een goede start met het schooljaar gemaakt. 
- Een aantal personeelsleden is in quarantaine geweest en getest, vervanging vooral door interne 

oplossingen. Er hoefden geen groepen naar huis gestuurd te worden. 
- Er zijn schakelklassen sinds dit jaar in de school zijn ondergebracht vanuit de Talmaschool, 

samenwerking verloopt goed. 
- Technieklessen zijn begonnen, gegeven door 2 leerkrachten van buiten de school. Evaluatie volgt 

komende week. 
- Er is een powerclass gestart voor kinderen die achterstanden hebben opgelopen door de lockdown. 

We zijn nog aan het schaven om de beste manier te vinden om dit soepel te laten verlopen. 
- Kinderboekweek verliep goed, zonder inloopavond dit jaar. 
- De kunstweken worden deze week afgerond. 
- Bij de kennismakingsgesprekken werd ongeveer 90% van de ouders bereikt. De overige 10% is 

later gesproken. Binnenkort spreken de leerkrachten weer met sommige ouders waarvan de 
kinderen extra zorg krijgen, dit geldt dus niet voor alle ouders. 

- We zijn als team bezig met een nascholing Doordacht Passend Onderwijs om na alle wisselingen in 
het team de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Er wordt gebruik gemaakt van cooperatieve en 
Teach-technieken. 

- Parentcomm gaat na de kerstvakantie echt draaien. De laatste 2 weken voor de kerstvakantie gaan 
MSI en Parentcomm naast elkaar draaien. 

 
4.  Ingekomen- en uitgegane post 

- Er is een mail over de OPR-verkiezing van PPO Rotterdam; iedereen stuurt zijn 3 keuzes naar de 
secretaris die de stemmen voor de APS uit zal brengen 

     
5.  Verslag 2-7-2020 

- Is er nog een gegadigde voor de GMR? Er wordt nog over nagedacht. 
- Het schoolplan is naar de inspectie gestuurd. 
- De schoolgids is af en staat op de site. 
 

6.  Sinterklaas 
- Sinterklaas wordt dit jaar niet groots onthaalt op het plein. Hij si al op school waar de groepen 1-4 

worden ontvangen door de Sint en de hoofdpiet in het speellokaal ( op anderhalve meter) 
- De kadoos worden door andere pieten bij de klas gezet. 
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- Groep 5-8 doen surprises. De leerkrachten doen dit jaar niet mee. Dit ter verlaging van de 
werkdruk. Er is dit jaar geen disco. 

 
7.  kerstfeest  

- De kerstcommissie is nog aan het bedenken hoe we het dit jaar gaan regelen. Er is dit jaar in ieder 
geval gen viering in de kerk.  

 
8.  Afrekening schoolfonds 19-20 

- Meneer Goudappel geeft uitleg. Er valt op dat er weinig inkomsten zijn. Dit heeft waarschijnlijk te 
maken met de coronacrises. Er volgt nog een mailing met daarin de uitleg dat we dingen zoveel 
mogelijk laten doorgaan, zodat het budget nodig is. 

 
9.  voorstel budget 20-21 

- Wordt uitgelegd en goedgekeurd. 
 

10.  Rondvraag 
- Volgende vergadering als punt het continurooster, kerst en sinterklaasevaluatie 
- Data volgende vergaderingen: do 14 januari, di 2 maart, do 8 april, di 18 mei en do 1 juli. Beginnen 

om 19.30 uur. 
 

11.  Sluiting vergadering 
 
 
 

 
 
. 


