Notulen Medezeggenschapsraad Wespennest
Dinsdag 8 september 2020, 19:30
Locatie: Teams Meeting
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Goedkeuren notulen, doornemen actiepunten vorige vergadering, bepalen notulist
Vaststellen agenda, ingekomen stukken
MR overleg met directeur (of ‘vervanging uit team’)
Corona
 Stand van zaken, start van jaar, kost veel tijd en energie van team
 Beleid en ondersteuning (thuisles) ‘zieke’ kinderen (en zieke leerkrachten)
 Inmiddels al 8 testen bij leerkrachten, vervanging is een issue: ASKO mag geen externe
vervanging aanstellen omdat de leerkrachten niet ziek zijn, kunnen niet ziek gemeld
worden. Er resteert maar één mogelijkheid, kinderen vroeger naar huis sturen.
Tarieven voor externe inhuur zijn te hoog, dit zorgt dat er geen vervanging ingehuurd
wordt. Kinderen worden niet in andere groepen opgevangen (logistiek en klasgrootte
maakt dat niet mogelijk).
 Verschillende gebruikslicenties voor thuiswerken voor kinderen zijn ingetrokken (niet
meer beschikbaar door leveranciers). Het team heeft verschillende plannen en overlegt
nog over wat wenselijk en mogelijk is met (standaard) delen van weektaken, gebruik
van beschikbare licenties of alternatieve taken. Boeken mee naar huis is een te groot
logistiek risico. Binnen ASKO worden best practises uitgewisseld. Team probeert binnen
enkele weken met operationeel plan te komen.
 Inzet van ambulante medewerkers worden bewust gespreid over de week om te
voorzien in beschikbaarheid bij noodsituaties.
 Op ASKO-niveau wordt beleid gevormd over het inzetten van commerciële testen, maar
de hoop is op een test-straat van de GGD in Amsterdam.
 Jenaplan tijdens Corona, wat kan er nog wel?
 De (openbare) vieringen worden gemist. Het Jenaplan wordt volgens Jessica meer
uitgevoerd dan voor ouders zichtbaar is. Plenaire bijeenkomsten blijven intern en
beperkt. Het zingen is weer gestart, niet met alle groepen tegelijk.
 Kamp
 De logistieke issues belemmeren kamp: het is te lastig aan de richtlijnen te voldoen in
Geijsteren en het risico is met de huidige richtlijnen te groot dat er tijdens kamp een
begeleider uitvalt. Leerkrachten zijn ook terughoudend op dit moment.
 Jessica geeft aan dat er vanuit ouders enkele mindere respectvolle reacties zijn gegeven
op het vervallen van het kamp in september. Ze verzoekt om vertrouwen in de intentie
het kamp als het enigszins mogelijk is later dit schooljaar toch nog door te laten gaan.
 De kampgroepen wordt gevraagd naar scenario’s voor een kamp in de eerste helft van
2021, en eventueel een plan B.
 Brengen/halen
 Ouders staan bij halen regelmatig (te) dicht op elkaar. Bij de kleuters is genoeg ruimte
voor ouders om zich te verspreiden. Bij de midden- en bovenbouw is het lastiger.
Overwogen wordt om het schoolplein beschikbaar te stellen voor ouders omdat daar
meer ruimte is om kinderen op te wachten. Ouders moeten hun verantwoordelijkheid
pakken: in de nieuwsbrief/Homingpot zal hierop gewezen worden omdat het kan leiden
tot extra besmettingen (van kinderen) en maatregelen voor de school.
Ouderenquête
 De enquête is met ouders gedeeld net voor de zomer. Belangrijkste feedback uit
enquête: Meer inzicht in lesstof kind, meer thuis/online onderwijs, meer
ouderbetrokkenheid en kleinere groepen. In een volgende vergadering gaat de MR hier
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dieper op in en zullen ouders betrokken worden. Jessica zoekt nog leden voor de
denktank die is gevraagd in de enquête om met de uitkomsten verder te gaan.
Nieuwe school
 Er staat een bouwkeet op het terrein. De heipalen voor de nieuwe school waren niet
tijdig besteld waardoor er gestart wordt met vertraging. 18 september wordt gestart
met het heien. Verwachting is dat de school pas volgend jaar in september opgeleverd
kan worden.
Jaarplan 2020-21
 Conceptversie is gedeeld. MR is gevraagd voor feedback voor 23 september en
instemming. Veel aandacht voor kwaliteitsverbetering. Extra aandacht voor
haalbaarheid doelen en planning gevraagd.
Eetbeleid, tijd, gezond eten, uitdelen;
 Er lijkt voldoende tijd voor eten: er is altijd een vrijwilliger die achter blijft bij de
kinderen die hun eten nog niet ophebben.
 Vanwege Corona zijn er restricties voor uitdelen bij verjaardagen. Ook is het goed als er
op gewezen wordt dat gezonde of beperkte/kleine traktaties de voorkeur hebben. De
MR zal hier een artikel over schrijven in Honingpot en/of mail.
Woest Zuid
 Er is een allereerste voorbereiding gestart voor een verkennend gesprek met Woest
Zuid over meer samenwerking in buitenschoolse opvang.
Ouderavond
 Datim voor ouderavond wordt Woe 23 september. Directie neemt het voortouw hierin.
Overige punten
 Helaas is ‘onze ouder’ Patricia niet verkozen in de ASKO Gemeenschappelijke MR
 MR heeft gevraagd om de mening binnen de school/medewerkers te verkennen voor
een continurooster. Gezien alle uitdagingen v.w.b. Corona, kwaliteit, verhuizing is het
nog onduidelijk of daar al dit jaar een verkenning voor gestart kan worden.
MR overleg zonder directeur
W.v.t.t.k.: geen punten

