Notulen MR 16-6-2020
Tijd:
Plaats:
Aanwezig:
Afwezig met bericht:

19.30 uur
D’n Bogerd
Patrick, Femke, Mascha, Marleen, Irma, Hanneke, Susanne, Kevin
Sanne

1. Opening en mededelingen
- Sanne is er niet bij wegens familieomstandigheden.
- KION komt volgend schooljaar op beide scholen op maandag, dinsdag en
donderdag. Woensdag en vrijdag zijn afhankelijk van het aantal kinderen.
- De ouderraadpleging klankbordgroep huisvesting wordt verplaatst. In de
klankbordgroep is naar voren gekomen dat Stichting Groeisaam (Lia van
Megen) haar voorstel geeft aan het gemeentebestuur voor het eind van dit
schooljaar. De ouderraadpleging kan hier los van staan en zal op een nader te
bepalen tijdstip plaatsvinden.
- GMR zoekt nieuwe leden in de gemeente Beuningen. Wij verspreiden het
bericht niet aangezien het een andere regio betreft en vanuit West Maas en
Waal al voldoende leden zijn.
2. Notulen 9 juni: goedgekeurd met enkele inhoudelijke wijzigingen.
3. Andere schooltijden
Een stappenplan/ proces is belangrijk bij het invoeren van andere schooltijden. In
de vergadering is een actielijst gemaakt. Zie bijlage.
Wat is het percentage dat nodig is voor een keuze? Dit moet nog uitgezocht
worden in de huidige regelingen. Wanneer vinden wij het voldoende? Dit wordt in
een later stadium besproken, zie stappenplan.
Het team volgt een ander traject dan de ouders. Op dit moment worden individuele
vragen naar Marleen gestuurd. Zij bundelt ze.
Voor ouders moet ruimte zijn voor het stellen van vragen. Nu dit niet fysiek kan
moet er rekening gehouden worden met een langer tijdsbestek.
Wij als MR moeten onderbouwde keuzes voorleggen waarbij wij 2 opties aan de
ouders geven. Wij vragen daarna om hun voorkeur en eventuele
vragen/opmerkingen.

4. Rondvraag
Geen
5. Volgende vergaderingen
Voor het komend schooljaar zijn de MR-vergaderingen op de volgende data en
plaatsen:

Woensdag 2 september 2020, 19.30 uur, St. Victorschool
Donderdag 8 oktober 2020, 19.30 uur, ’t Klòsterhûfke
Dinsdag 3 november 2020, 19.30 uur, St. Victorschool
Woensdag 13 januari 2020, 19.30 uur, ’t Klòsterhûfke
Donderdag 18 maart 2020, 19.30 uur, St. Victorschool
Dinsdag 22 juni 2020, 19.30 uur, ’t Klòsterhûfke

