
Agenda MR De Ziep   

Datum: woensdag  10 juni 2020  

Tijd: 19.30   

Plaats: Beeldbellen Microsoft teams  

Bestemd voor: Directie & MR 

  

1. Opening en vaststellen agenda  

  

2 Notulen  13 mei 2020 + Actiepunten (  fietsenhok) 

• Notulen 13 mei goed gekeurd en kunnen op de website geplaatst worden. 

• Fietsenhok; Directie heeft verschillende opties bekeken. Het huidige fietshok uitbreiden (aan 

de kant van de schommels), huidige schuren opruimen om ruimte te creëren, extra 

fietsenstandaard buiten of in overleg met gemeente om evt een tweede fietsenhok te 

plaatsen. In de toekomst wordt het fietsenhok wel een probleem. Steeds meer collega’s en 

leerlingen komen met de fiets naar school. Een extra fietsenstandaard is snel te realiseren. 

Volgende vergadering komt dit als agenda punt terug. 

 Mededelingen van de Directie  

3.Plan van aanpak, terug naar school:  

Thuiswerk: 

• Klassenleiding heeft nauw contact gehad met leerlingen en ouders.  

• Met de leerlingen is er video gebeld 

• Leerlingen kregen huiswerk van klassenleiding. Dit huiswerk was niet methode gebonden 

• Er is veel gecommuniceerd via klasbord. Vraag van oudergeleding; Is het mogelijk om foto’s 

op klasbord te zetten van de inrichting van de school. Ouders krijgen dan een indruk hoe het 

er op school uit ziet.  

Hoe zijn de eerste schoolweken verlopen? 

•  Er wordt gebruik gemaakt van de noodopvang en het gaat goed. Iedere dag zijn er leerlingen 

aanwezig. Nu de groepen weer gestart zijn wordt de opvang in de noodopvang moeilijker. 

Leerlingen sluiten zoveel mogelijk aan bij de groepen of interne stages. 

• De 1,5 m. afstand wordt voldoende gewaarborgd op school. Leerlingen en leiding houden 

zich hier goed aan. Duidelijke bewegwijzering binnen school helpt hier goed bij. 

• Regels en hygiëne worden goed nageleefd.  

• Opmerking vanuit ouders; Afstand houden gaat goed en hygiëne afspraken worden 

gehanteerd. Tijdens handen wassen wordt de kraan aangeraakt en zijn de handen weer vies. 

In het fietsenhok is het soms druk en is 1,5 m. soms moeilijk.  

• Leerlingen zijn 2 dagen op school. In deze twee dagen wordt methode gebonden instructie 

gegeven. Leerlingen krijgen voor de overige 3 dagen huiswerk mee. 

• Interne stages worden weer opgepakt met klein groepje leerlingen. 

• Directie heeft subsidie aangevraagd voor extra gelden in deze corona tijd. 



Hoe ziet het er na de vakantie uit. 

• Op 24 juni geeft de RIVM meer duidelijkheid over de richtlijnen van het VSO. 

• 5 collega’s zitten in de risicogroep en werken niet op school. 

• Directie is in overleg met bestuur over start na de zomervakantie. Een gefaseerde start. De 

onderbouw groepen allemaal op school. Middenbouw en Bovenbouw starten nog gefaseerd 

zodat de 1,5 m. nog gewaarborgd kan blijven. 

• MT is in de laatste week van de vakantie op school om een plan van aanpak te maken. 

• Collega’s zijn de laatste 2 dagen van de vakantie op school om het onderwijs goed in te 

richten, overdracht en een programma te maken voor de introductieweek. Vraag van 

oudergeleding: Is het mogelijk om methode gebonden huiswerk te verzorgen? 

• Zoals het er nu uit ziet zijn er geen dagbesteding stages tot oktober. Om stages in het vrije 

bedrijf te kunnen starten moeten er controles worden gedaan op hygiëne, aantal contacten 

en afstand. Dit gaat in overleg met bedrijf, ouders en school. 

• Volgens de richtlijnen van nu gaat de eerste informatieavond voor ouders niet door. 

 

4.Rondvraag  

• Fietsenhok: zie agenda punt 2 

• Het lidmaatschap van de voorzitter stopt dit jaar, gelukkig stelt hij zichzelf wel verkiesbaar! In 

de volgende vergadering bespreken we hoe we ouders hiervan op de hoogte brengen. 

5.Volgende vergadering  : 2 september 2020,  

agendapunten:  

• Start na de zomervakantie, richtlijnen 

•  Informatieavond ouders  

• Jaarverslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


