IKC HET STERRENSCHIP
Notulen MR-VERGADERING
08-04-2020
Aanwezig:
Mathilda, Marieke, Nicky, Erna, Ad, Mariëlle, Vincent, Hendrika
Namens directie: Henriët

1.

Opening en vaststellen agenda
De vergadering wordt om 19.46 uur geopend.

2.

Mededelingen
Geen.

3.

Notulen vorige vergadering, inclusief actielijst
Het actiepunt schooltijden kan verwijderd worden.

4.

Berichten van de directie
1. Coronacrisis
Henriët geeft aan dat we ons in een bijzondere en historische situatie bevinden. Alle leerlingen werken
momenteel thuis met een digitaal pakket. Er is wekelijks contact met de kinderen en de leerkrachten
zijn onder lestijd per mail te bereiken. School draagt zorg voor de opvang van kinderen met ouders die
in de vitale beroepen werkzaam zijn.
2. Stavaza schooltijden
Henriët bedankt de MR voor het instemmen met de nieuwe schooltijden. Het concept voor de
communicatie naar de ouders ligt al klaar en wordt op 10-04 verzonden. Tussen 08.15 en 08.20 is er vijf
minuten inlooptijd en de lestijd begint om 08.20 uur.
3. Formatie
Vanuit Plateau krijgt Het Sterrenschip ruimte om vijftien groepen te formeren. Wanneer de
werkdrukgelden worden ingezet, kunnen er zestien groepen worden gemaakt.

5.

Personele zaken
De situatie van Cocky en Pien is ongewijzigd. Marjan van groep 3 is intussen ook uitgevallen, maar
haar vervanging is intern geregeld.

6.

Ingebrachte agendapunten
Geen

7.

Vaste werkgroepen
1. Gezonde school
Geen nieuws.
2. Schooltijden
3. Overblijf
4. MR-verkiezingen
De planning van vorig jaar wordt aangehouden, maar de datums worden uiteraard aangepast op de
huidige situatie. Bij verkiezingen (zowel voor ouder- als personeelsgeleding) zal er digitaal gestemd
worden, en hierbij zal de opmerking worden geplaatst dat er per gezin slechts één keer gestemd mag
worden. De brief met een oproep voor kandidaten gaat 12 mei de deur uit.

8.

Ingekomen post
Reclame van ING.
Blad van InfoMR.

9.

Uitgaande post/communicatie vanuit de MR
Geen.

10. GMR
Geen bijzonderheden.
11. Lief en leed
Er is een kaartje gestuurd naar Pinet (kinderopvang) en Femkje, want zij is bevallen van zoon Sieme.
12. Rondvraag en sluiting.
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