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Namens de onderbouw: We vonden deze manier prettiger werken
dan de vorige keer. Er zat nu meer één lijn in de opdrachten. De
ouders vonden het dagschema fijn. Het videobellen via Teams met
de kinderen werkte goed voor alle klassen. We konden nu Parro
gebruiken om de opdrachten naar de ouders te sturen. Dat was de
vorige lockdown nog niet. We hebben het idee dat we de leerlingen
nu meer in beeld hadden en dat we ook meer gedifferentieerd
hebben in de opdrachten. Aan het einde van de lockdown hebben
we een enquête verstuurd naar ouders met een aantal
evaluatievragen. Dit is heel behulpzaam geweest.
Namens de middenbouw: We kunnen de filmpjes wellicht op een
andere manier opnemen en naar ouders sturen.
Namens de bovenbouw: We waren door de ervaring van de eerste
lockdown al beter ingespeeld en iets meer bedreven in het online
werken. Het kost heel veel tijd extra en lange werkdagen. Het is
moeilijk met thuis te combineren als je jonge kinderen hebt. Of juist
lastig zonder kinderen om 'uit' te staan en los te laten. Ontspanning
en opladen is erg lastig. Op deze manier lesgeven geeft geen
energie. Het is nu heel onrustig met de opening/ veiligheid/hoe gaan
we zaken weer regelen/scenario's bedenken voor quarantaine,
toetsen, rapporten etc. Vraagt veel afstemming, overleg en tijd om
goed te overdenken.
Complimenten en begrip namen de oudergeleding van de MR.

De oudergeleding geeft verder nog aan dat het prettig was dat niet
alle klassen op dezelfde tijden in Teams aanwezig moesten zijn. De
zaakvakken werden een beetje gemist. We hebben specifiek
gekozen voor de basisvakken, omdat die het belangrijkste zijn. Een
enkele groep heeft wel les in de zaakvakken gegeven. Hier was
diversiteit in. Petra geeft aan dat dit ook te maken heeft met de
groep en de zelfstandigheid van de kinderen. Hoe hoger de groep,
hoe meer de kinderen zelfstandig kunnen werken. De kinderen halen
deze vakken wel weer in op school. Er wordt nog een suggestie
gedaan om de kleuters in kleinere groepen les te geven in Teams.
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Mededelingen
Marije

- Het thuisonderwijs stopt per komende maandag.
- Er waren veel aanmeldingen voor de noodopvang. Ook veel
wisselingen.
- Collega’s hebben liedjes opgegeven bij radio 5 voor het programma
arbeidsvitamine.
-We hebben een aanvraag gedaan voor de subsidie SCHOOLkracht
voor het verbeteren van onderwijskwaliteit. We willen hier de
methode ‘’met sprongen vooruit’’ voor inzetten. Deze methode helpt
leerlingen meer inzicht in hun rekenproces te krijgen en zal worden
ingezet naast de nieuwe aangeschafte rekenmethode. In maart
horen wij of wij de subsidie toegewezen krijgen.
- Wel en wee collega's: Anika en Marian zijn gestart na de
kerstvakantie met online lesgeven. Een gekke start. Pien is nog
herstellende. Moos is nog niet aan het werk na haar ziekte. Larissa
werkt weer volledig. Petra en Corinne zijn verhuisd. Zij rijden de
komende tijd heen en weer. Eén collega zal niet starten als we
volgende week weer open gaan. We zijn op zoek naar een
oplossing.
- De kinderen van groep 8 zijn groot en passen minder goed in
tweetallen in de lokalen. Eén groep 8 gaat in de theaterzaal zitten en
de andere groep 8 gaat zich verdelen over 2 lokalen om zo meer
ruimte te creëren.
- Kinderen mogen met verkoudheid naar school. Dit geeft wel wat
onrust bij collega’s. Wanneer kinderen heel erg verkouden zijn dan
zouden we het prettig vinden als collega’s aangeven wanneer zij dit
lastig vinden. We kunnen dan het gesprek met ouders aangaan.
- De verkeerssituatie van de Roerdompstraat is gewijzigd. De
rijrichting is omgedraaid. Dit zorgt voor onveilige verkeerssituaties.
Er op opgeroepen om verkeersregelaars neer te zetten. Ouders
worden geïnformeerd.
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yvonne

- Migratie naar Cloudwise: Dit is vrij goed verlopen. Enkele ouders
van de MR geven aan dit toch niet prettig gevonden te hebben in
deze tijd van thuisonderwijs. Er was een opstartprobleem bij de
groep 3-4. Uiteindelijk was het bij veel kinderen gelukt. Het ziet er
mooi uit.
- Doordacht innoveren (investering devices): Ons plan was niet
geheel goed gekeurd. We wilden nieuw meubilair, kasten, boeken,
en kunstgras bij de kleuters. MP vonden het meubilair niet
vernieuwend genoeg. Er is nu minder geld te besteden, omdat dit
binnen de stichting nog ergens anders voor nodig is, zoals het in
orde maken van de wifi op een aantal scholen en het aanvullen van
chromebooks. We hebben nu precies genoeg te besteden voor
alleen het meubilair. De rest kan niet doorgaan.

Wel krijgen we nu hiervan 1 chromebookkar, 8 iPads voor de
kleuters en 8 laptops voor kidslab. Dit plan is goedgekeurd.
- Formatie: collega’s hebben aangegeven wat ze volgende
schooljaar willen qua werk, voorkeur groep, meer/ minder werk. Het
formatiegesprek van de directeuren is geannuleerd. Vanwege de
opening van de scholen waren er nu andere gesprekken met
voorrang. Petra en Corinne zijn verhuisd en zijn op zoek naar een
nieuwe baan in hun omgeving. Fenna gaat per 01-03 met vervroegd
pensioen.
- Inwoning BAS: We komen niet in aanmerking voor meer ruimte.
Het is een landelijke regel dat er in oktober een telling wordt gedaan.
De oktobertelling van 2020 is zodanig dat we dan niet in aanmerking
komen voor meer ruimte. De Rietveldschool heeft nu voldoende
lokalen in de BAS. Zij groeien nu niet. Het zou kunnen dat we dan
volgend jaar in de theaterzaal moeten met een klas ipv in de BAS.
We zouden dan pas het jaar erop naar de BAS kunnen verhuizen.
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Directieberaad

-Het coronateam heeft veel overleg gehad de afgelopen tijd. Wat
blijft zijn de verplichte mondkapjes voor leerkrachten in de gangen,
een extra ronde schoonmaak, desinfectie, aanscherping van het
protocol, het personeel mag niet bij elkaar komen, leerlingen krijgen
geen online les wanneer ze ziek zijn, leerlingen krijgen wel wat werk
mee wanneer ze ziek zijn. Er kan evt een chromebook neergezet
worden, zodat de leerlingen de instructie kunnen volgen.
Wat nieuw is een advies voor het dragen van mondkapjes voor de
leerlingen van groep 7/8, geen rondleidingen in de school, geen
oudergesprekken op school, geen externe in de school, pauzes
zoveel mogelijk met weinig groepen, niet groepsdoorbrekend
werken, geen zang, gym mag binnen maar buiten heeft de voorkeur,
ouders dragen bij voorkeur een mondkapje bij het brengen en halen,
Op onze school wordt het volgende nog toegevoegd:
-De overblijf wordt anders vormgegeven. De leerkrachten eten met
de leerlingen. De overblijfouders staan buiten om toezicht te houden
tijdens het buiten spelen. Zij komen niet de school in.
-Leerlingen moeten 2 aan 2 zitten en niet meer in groepjes
-Geen kidslab tot de voorjaarsvakantie.
-We weten nu nog niet of de RT en de OA door kunnen gaan. Zij
hebben contact met verschillende kinderen uit diverse klassen.
- Er worden spatschermen aangeschaft voor de leerkrachten die dat
graag willen en voor de RT’ers.
-De gymdocent heeft ook veel contacten met meerdere kinderen. Hij
gaat nu 1 uur gym geven ipv 2x per week.
-De chromebooks worden weer ingeleverd.
-Nieuwe kleuters gaan starten. Deze ouders mogen 1x mee naar
binnen.
-Er wordt niet op de gangen en leerpleinen gewerkt.
-Weg aan kijken of de kleuters om de week gymles kunnen krijgen
van de vakdocent.
Anja vraagt of er dingen zijn die ouders thuis van te voren kunnen
bespreken met hun kind. Zeker, niet knuffelen met de leerkracht. De
bovenbouw kinderen zoveel mogelijk afstand houden met de
leerkracht.
- We moeten stageplaatsen bieden vanwege het lerarentekort. Daar
willen we natuurlijk aan meewerken,.
- LeerKRACHT is een andere manier van werken. Dit kost veel
meer tijd, dit parkeren we voor het moment.
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Zij zijn niet bij elkaar geweest in de thuisonderwijssituatie.
Alles is correct.
We zijn nog steeds in de laatste fase van het overdragen. Alle
ouders hebben nu betaald. Nog niet alle ouders zijn uitbetaald.
Petra is verhuisd en verlaat aan het einde van dit schooljaar de MR.
Hier moet een nieuwe leerkracht voor gezicht worden. Anja, Sandra
en Marieke hebben hun termijn van 3 jaar binnen de MR erop zitten.
Marieke gaat het einde van dit schooljaar stoppen. We zoeken dan
een nieuwe voorzitter. Anja en Sandra denken hier over na en
komen hier de volgende vergadering op terug.
Jammer dat Marieke stopt!

