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1. Opening & vaststelling van de agenda
De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering. Er zijn vooraf geen aanvullingen op de
agenda.
2. Mededelingen
Hugo deelt mee dat hij gaat verhuizen naar Rwanda. Zijn deelname aan de MR zal om deze reden
dan ook stoppen. Het is een bijzondere stap en iedereen wenst hem succes met dit avontuur.
Adam meldt dat de statuten wellicht aangepast dienen te worden als het gaat om termijnen,
aangezien het van belang is dat er kennis behouden blijft in de MR. Dit zal op termijn i.o.m. de
voorzitter geagendeerd worden.
3. Vaststellen notulen november 2020
Jurgen meldt dat zijn naam niet met -ck gespeld wordt.
De schoolgids zal op een later moment passeren. Notulen worden vastgesteld.
4. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
5. Corona situatie algemeen en afstandsonderwijs
De inspectie heeft meegekeken bij de Oase met het geboden digitale onderwijs. Ze waren
verrast. Ze houden een vinger aan de pols en willen zicht hebben op hoe eea vormgegeven
wordt. Welbevinden van de leerlingen is van belang, evenals echt contact.
Er wordt veel gesproken over achterstanden. Adam geeft aan dat dit nog lastig vast te stellen
valt. Er zijn meer zorgen over het welbevinden van leerlingen en de sociale gevolgen die deze
situatie met zich meebrengt.
Er wordt een rondje gedaan waarbij docenten aangeven hoe ze het vinden:
De kinderen worden gemist. 3x per dag inloggen bevalt goed. Extra activiteiten worden geboden.
Alle kinderen zijn in zicht. Het gaat beter dan de eerste lockdown. Bij de kleuters is het lastiger.
Desalniettemin zijn de docenten tevreden. De leerlingen en docenten hebben in snel tempo veel
ICT-vaardigheden ontwikkeld de laatste maanden, hetgeen positief is.

Ook wordt gemeld dat het behelpen is en dat het pittig is, ook voor ouders en docenten met
kinderen. Parttime werken wordt in deze situatie benoemd als soms lastig. Social Schools is men
tevreden over.
Adam wordt goed op de hoogte gehouden over coronabesmettingen. Hij hoopt dat ouders netjes
blijven melden.
Opvang kinderen
Het is een flinke groep kinderen met ouders in vitale beroepen en een aantal kwetsbare
leerlingen. Er is samenwerking met Veilig Thuis en ook school maatschappelijk werk is betrokken.
Gelukkig is er een groot team bij de Oase. Het blijft slechts opvang.
6. Stand van zaken nieuwbouw en tijdelijke verhuizing
Adam neemt de MR alvast mee met de beantwoording van de vragen. Adam zal de vragen
beantwoorden en ze op de informatieavond meenemen om met ouders te delen.
De oudergeleding laat aan Adam weten op welke avond ze aansluiten bij de informatieavond.
7. Mededelingen team
Geen.
8. Sluiting
De volgende MR vergadering is op 30 maart 2021. Ernest sluit de vergadering en wordt bedankt
voor het voorzitten vanavond.
Actielijst
Dit wordt doorgeschoven en in overleg met Kristel opnieuw geagendeerd.

