Verslag MR vergadering dd. maandag 20 april 2020; aanvang 19:00 uur
Online aanwezig (Teams): Sjoerd, Renee, Hilde, Danielle, Loes

1. Opening
Sjoerd opent de vergadering om 19:00 uur.
Aanwezigheid van Danielle wordt op prijs gesteld.
2. Verslag vergadering dd. 12 februari 2020
Verslag wordt goedgekeurd.
Nav het verslag:
-Vacature voor schoolleider is ingevuld.
-Overblijf zal Danielle verder oppakken, het verslag van Tina stuurt Sjoerd naar haar door.
-Rapport: het is nog de vraag hoe we dit verder gaan invullen, we wachten eerst af of de
scholen weer opengaan.
3. Vaststellen agenda
Agenda is vastgesteld.
4. Mededelingen
-Rijanne is voor langere tijd ziek gemeld. Sineke Sietsema neemt voor haar waar tot de
zomervakantie.
-Formatie is in volle gang. Op Kromme Akkers is er geen mobiliteit; combinaties 1/2/3, 4/5 en
6/7/8 houden we aan. Als de GMR het bestuursformatieplan heeft goedgekeurd, kunnen we
dit formeel vaststellen.
5. Online leren
Teams is prima om mee te werken. Prettig om af en toe met de leerkracht alleen te spreken.
Instructie is in Teams niet altijd even duidelijk. Alle kinderen zijn in beeld.
Structuur, uitleg/instructie en persoonlijke aandacht in het klaslokaal/op school wordt erg
gemist.
Groep 8 heeft prioriteit, ze hebben recht op een mooi afscheid van de basisschool.
6. Onderhoud tuin en groenbeheer
Sjoerd heeft Annet nog niet gevraagd naar opvolging voor verzorging moestuin.
Er is een app aangemaakt (Hilde, Hellen, Mintsje, Annet en Jarka) die zich bezighouden met
het onderhoud van de moestuin.
L&E verzorgt het verdere groenonderhoud van Kromme Akkers.

7. Overblijf en Continue rooster
Continurooster ligt op dit moment stil, wordt besproken in team wanneer we dit weer gaan
oppakken, voor de zomervakantie zal er bij de ouders geïnventariseerd worden waar de
wensen liggen.
8. Fijn leren | Project Nieuwe Akkers
Fijn Leren: geen nieuws, ligt nu bij de gemeente.
- Nieuwe inrichtingsplannen 2020
- Verhuur schoolruimten aan derden
Danielle pakt dit op.
9. Gesprek bij het hek
10. W.V.T.T.K
11. Datum volgende MR vergaderingen
Dinsdag 9 juni 19:30 uur
12. Rondvraag
13. Sluiting
Misschien is het noodzakelijk om deze week nog even contact met elkaar te hebben nav de
persconferentie van dinsdag 21 april over wel of niet openen van de scholen.
Sjoerd sluit de vergadering om 20:15 uur.

