Basisschool
De Oase
Verslag MR-vergadering van donderdag 23 april 2020
Aanwezig via Teams:
Oudergeleding: Kristel Rijpert, Annemieke Knoester, Michel de Lange.
Teamgeleding: Jurgen de Kok, Chantal Amoureus, René Meeuwisse, Eline van Ruyven –Yperlaan en
Adam Altena (directeur)
Afwezig:
Voorzitter:
Verslag:

Ernest Lange
Kristel Rijpert
Kristel Rijpert

1. Opening & vaststelling van de agenda
Vanwege het feit dat de leerlingen na de meivakantie, vanaf 11 mei, weer gedeeltelijk naar
school mogen is er via teams een vergadering belegd met de MR om de wijze van terugkeer en
de praktische zaken door te spreken.
2. Terugkeer naar school na de meivakantie
Het voorstel van de Oase is om de leerlingen na de meivakantie halve dagen naar school te laten
komen (met uitzondering van de woensdag). De leerlingen zouden dan 3 uur en 15 minuten les
hebben per dag, waarvan twee keer in de ochtend en twee keer in de middag.
Argumenten hiervoor zijn onder andere;






continuïteit en ritme voor de kinderen, anders zouden ze twee dagen naar school gaan en
vijf dagen thuis zijn. De leraren geven aan dat ze nu niet weten hoe het met eventuele
achterstand staat en dat beeld hebben ze sneller als ze de kinderen regelmatig zien
Bij halve dagen zijn er geen mensen nodig voor de lunchpauzes. Er mogen geen vrijwilligers
of ouders op school komen dus dat zouden de leraren zelf moeten doen, zij zouden dan geen
pauze kunnen nemen.
Er zijn een zestal leraren in de risico-groep vallen en dus niet voor de klas mogen staan, op
deze manier denken ze het met halve dagen wel rond te kunnen breien.

De leden van de oudergeleding hadden voorafgaand aan dit overleg een aantal aandachtspunten
toegestuurd aan de bestuurder en ziet deze terug in de uitwerking. De leden van de oudergeleding
geven aan de argumenten te begrijpen en ziet dat in de uitwerking is uitgegaan van het belang van
het kind. Alle leden van de MR begrijpen dat dit voor (werkende) ouders waarschijnlijk niet de
makkelijkste of meest ideale oplossing is, maar het belang van het kind gaat in deze voor. Ook met
de gedachte dat er wordt uitgegaan van een volledige leshervatting rond 1 juni.
Gezien bovenstaande gaat de oudergeleding van de MR akkoord met dit voorstel.
Adam neemt dit mee terug naar zijn bestuur en hoopt er vanaf maandag over te communiceren.

De oudergeleding vraagt om ook in dit geval duidelijk te communiceren wat de argumenten en
gedachtegangen zijn geweest. Praktische uitwerking, zoals waar ophalen en hoe brengen wordt nog
verder uitgewerkt. Wel is er toegezegd rekening te houden met broertjes en zusje in de verdeling van
de klassen.
Kristel sluit de vergadering om 21.15 uur.

