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   Afsprakenlijst      

O   Team   o.b.s.   Het   Palet   

O   Ouderraad   

X   MR   

O   Overleg:   

Opgesteld   door:   Frencis   van   de   Wardt-Schaap,   d.d.   18   januari   2021.   

Aanwezig:   Stefan,   Karin,   Zefanja,   Gerben,   Monique   en   Frencis.   

  
  

  

  

Onderwerp   Inhoudelijk   gesproken   over   Besluiten/actie   door   
Opening     Start   om   19.00   uur     
Notulen   vorige   
vergadering   

Aangenomen.   
  

  

Mededelingen   /   post   Het   mailadres   van   de   MR   is   niet   in   gebruik.   We   
gebruiken   nu   privé   adressen.   
  

Geen   post.     
  

Monique   zoekt   uit   wat   er   misgaat   met   het   MR   mailadres.   

Afstandsonderwijs   Stefan:   4   kinderen   naar   noodopvang.   Team   Kesteren   
wil   liever   niet   teveel   kinderen   of   halve   groepen   
opvangen/lesgeven.   Er   is   terughoudendheid.     
Jeroen   Goes   volgt   richtlijnen   van   overheid.     
Directeuren   overleggen   morgen   (dinsdag   19   januari)   
over   de   noodopvang.     
  

Monique:   Kost   veel   energie.   Een   aantal   ouders   is   wat   
lastiger   te   bereiken.   Ouders   hebben   het   ook   zwaar.     
Dubbel   gevoel;   kinderen   moeten   naar   school,   maar   
tegelijk   terughoudend,   bezorgd   w.b.   gezondheid.     
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Karin:   In   Opheusden   worden   risicoleerlingen   
opgevangen   (naast   de   noodopvang   in   Ochten).   Dat   
zijn   ca.   6   kleuters,   4   kinderen   uit   3-4   en   een   aantal   uit   
de   bovenbouw.    Argument:   als   de   ontwikkeling   /   
leerproces   in   gevaar   komt,   zal   de   leerkracht   in   
samenspraak   met   team   beslissen   of   het   kind   mag   
komen   naar   crisisopvang.     
Er   komen   soms   nog   kinderen   bij.   Karin   gaat   een   brief   
uitdoen   naar   ouders   over   deze   twee   soorten   opvang.   
  

Zefanja:   Weinig   vooruitzicht,   de   koek   is   op   bij   de   
ouders.     
  

Gerben:   Het   is   voor   ouders   onduidelijk   en   staat   voor   
hen   ter   discussie,   welke   kinderen   naar   school   mogen.   
Waarom   die   kinderen   wel,   en   deze   kinderen   niet?     
  

Schoolplan   /   schoolgids   
Kesteren   

Zal   aangeleverd   worden   voor   de   voorjaarsvakantie.     
Ligt   ook   aan   de   duur   van   de   lockdown.     
  

Dit   punt   komt   terug   op   de   agenda.     

Begroting   MR   Punt   4.4.1   is   wat   onduidelijk.     
  

Stefan   zoekt   het   uit   en   zal   dit   ophelderen.     

Rondvraag   Stefan:   Wat   is   de   ervaring   met   de   GMR?   Is   de   
communicatie   goed?     
>   Monique   stuurt   stukken   van   Olaf   Verheij   steeds   
door.     
  

  

Agenda   volgende   
vergadering   16   maart   
2021,   15.00   uur,   online.     

● Schoolplan   /   schoolgids   Kesteren   
● Formatie   
● Vakantierooster   
● Toelichting   resultaten     
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● Hoe   verder   na   lockdown   (m.b.t.   achterstanden   
e.d.)   

● Presentatie   en   /   of   rol   van   Gerben   w.b.   cursus   /   
regels   MR   
  


