Notulen

Medezeggenschapsraad Wespennest
Dinsdag 19 mei 2020 - 19:30
Locatie: Microsoft Teams
Aanwezig: Erik, Prajna, Klaas, Lucia, Anouk, Jessica
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Onderwerp
Notulen, doorgenomen, actiepunten vorige vergadering besproken, bepalen notulist
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Vaststellen agenda, ingekomen stukken
MR overleg met directeur (of ‘vervanging uit team’)
Coronacrisis – evaluatie eerste 1-2 weken
 ‘Het gaat best goed’: er lijkt weinig achterstand over hele linie. Alle kinderen zijn
in meer of mindere mate in zicht gebleven
 Kleine groepen wordt gewaardeerd door kinderen en leerkrachten. Er is meer
aandacht voor individuele kinderen
 Zou goed zijn als we het goede behouden: kleine groepen, eigen
verantwoordelijkheid, efficiency.
Coronacrisis – volledige opening 8 juni
 Op maandag 8 juni gaat iedereen weer volledig aan de slag
 Voorbereidingen worden nu getroffen – te vroeg om daar nu op in te gaan. Er
wordt een extra MR-meeting gepland.
 Er zullen dan ook weer toetsen worden afgenomen; er wordt rekening gehouden
dat er grotere verschillen zullen zijn. Hier moet coulance en begrip voor zijn.
Jaarrooster
 Jaar/vakantierooster is gepresenteerd – MR gaat er naar kijken en geeft akkoord
(of niet) op 2 juni
Groepsverdeling
 Er wordt voorzichtig gekeken naar en gesproken over mogelijke ander structuur
van de klassen op school. Er zullen geen aanpassingen zijn in de klassenstructuur
voor 2020/21.
Subsidieaanvraag
 Akkoord op subsidie Teambeurs
 Akkoord op extra ondersteuning van Jessica
Nieuwbouw
 De feestgroep is gestart met een plan om een feestelijke Coronaproof moment te
organiseren rondom ‘De eerste paal van de nieuwe school’ in juni 2020
W.v.t.t.k.
 Vanuit de kampgroepen wordt verwacht dat zij met een plan komen voor het
bovenbouwkamp dat wsl niet in huidige vorm kan plaatsvinden in september.
 Erik heeft aangegeven na bijna 4 jaar te willen stoppen als MR lid - na de zomer
 Erik zet vragenlijst op voor ouders over ‘Coronatijd’
MR overleg zonder directeur
N.v.t.

4

5

6

7.

8.

9

B
7

Vergaderschema – resterend
Extra: Di 2 juni 2020 - 19:30
Regulier: Di 16 juni 2020 - 19:30

Actie
Erik
notulist

.

