
Openbaren notulen vergadering MR Anninksschool

Datum: 22-10-2020
Tijd: 20.00 uur tot 21.30
Locatie:  (online)
 
1. Welkom  

2. Notulen vorige vergadering: akkoord bevonden en geplaatst op de website.

3. Email Jesher: Jesher stopt met de MR. Jesher maakt nog wel de projecten af die hij gestart is (zoals 
de enquete over corona). Na de jaarwisseling stopt Jesher definitief. Tot de jaarwisseling blijft hij 
“aan” als adviseur zonder stemrecht. Jesher blijft wel actief in de GMR.

4. Verkiezingen: Er hebben zich twee leden aangemeld voor de MR en omdat zowel Sjoukje als Jesher
stopt kunnen er twee nieuwe leden plaats nemen in de MR. De twee nieuwe leden starten op 12 
november. 

5. Corona protocol en zorgen: Zie punt 6.

6. Mededelingen Ben & Post 
- contracten personeel Scheapman: er ontbreekt wat informatie over de contracten voor het dienst 
treden van de Schaepmanstichting. Hierover wordt door Ben navraag gedaan.
- vervanging Georgette/Ingrid: Voor de vervanging van Ingrid en Georgette wordt er gezocht naar een
leerkracht die fulltime in dienst kan komen met een montessoridiploma. 
- Corona: directie beraad over het coronabeleid heeft plaatsgevonden: o.a. alle externe mensen 
worden geweerd van school (alle mensen die geen directe zorg voor de kinderen hebben). Ouders 
mogen alleen naar binnen met mondkapje als het strikt noodzakelijk is. In de gangen wordt ook door 
de leerkrachten een mondkapje gedragen. In de klas mag deze af. Alle leerkrachten hebben een 
pakket gehad over Corona inclusief een plan inzake afstandsonderwijs. Voor het afstandsonderwijs 
wordt ook een kwaliteitskaart gemaakt op 29 oktober met de leerkrachten tijdens de studiedag. 
Daarbij heeft de stichting heeft een testapparaat aangekocht zodat leerkrachten snel getest kunnen 
worden met klachten zodat zij daar waar mogelijk weer snel kunnen beginnen als de test negatief is.
- continu rooster/overblijven: het team blijft het overblijven regelen voor de rest van het jaar. De 
vraag is nu wel of er een onderzoek kan komen of een continue rooster wenselijk is. Dit wordt eerst 
in het team van de leerkrachten besproken. Ook is afgesproken om dit nog een keer binnen de MR te
bespreken.

De volgende MR-vergadering is op 12 november. Hierbij sluiten ook de twee nieuwe leden aan.


