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“Uit de Kunst” 

 

 

Agenda MR Huifkar 

 

Datum: donderdag 23 april 

Tijd:  19.30 uur tot 21.30 uur 

Aanwezig: Alrik, Joost, Beppie, Marlies, Theo, Peter 

Notulist: Marlies 

 

 

 

1. Notulen vorige keer 

Nog opnemen in de notulen van 2/4/2020 dat de MR akkoord is met de 

formatieplannen en de verdeling van werkdrukmiddelen. 

Vandaag heeft Peter akkoord gekregen op het vakantierooster. 

 

2. Formatie 

Peter voert op dit moment de gesprekken t.a.v. formatie: 

Communicatie hierover komt drie weken voor einde schooljaar. Voor 

Woltersum verandert er veel. 

Wellicht is het handig om ouders daar in eerder stadium mee te nemen, na 

de corona crisis. 

 

 

3. Corona 

De GMR is akkoord gegaan met het protocol. 

Er is gekozen voor woensdag als vrije dag, als de kinderen niet op school zijn 

doen ze thuiswerk, herhaling. Het continu rooster is voor Woltersum anders dan 

normaal. 

In vitale beroepen/ kwetsbare kinderen kunnen 4 dagen naar school. 

Kids2B gaan overdag opvang niet organiseren. 

De helft van de kinderen is in de klas, zitten achterin met voldoende ruimte 

voorin voor de leerkracht. 

Evt. wil Peter de ouders wel op het plein laten. De verwachting is dat 20% van 

de ouders de kinderen thuis laat. Daar gaat school coulant mee om. 

Er wordt geen cito afgenomen, wel methodetoetsen. Begin van het nieuwe 

schooljaar gaat men een instaptoets doen van cito. 

Gymles van de vakleerkracht op het plein. Niet in de sporthal. 

Mensen met klachten blijven thuis. De docenten zijn klachtenvrij.  

Het schoonmaakbedrijf doet een extra ronde tussen de middag. Er komen 

producten, t/m mondkapjes, ter bescherming. 

Van ouders gaat school vragen om te zorgen dat je niet te dicht bij de 

kinderen hoeft te komen. M.b.t. bijvoorbeeld veters strikken, bekers met 

drinken die moeten worden open gemaakt. 

 

Communicatie richting ouders: 

Morgen komt een bericht in grote lijnen.  Eerste week meivakantie een nieuw 

bericht waarin Peter heel concreet een aantal dingen gaat beschrijven. 
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Laatste weekend komt nog een keer een spoedbericht. 

 

 

4. Wvttk 

Nieuwe vergaderdatum 04/06/2020. 

 


