Notulen MR vergadering 24-11-2020
Aanwezig: Bart Kroon, Femke Wenting, Stans Jetten, Ron van de Goor
Notulist: Bart Kroon
Agenda:
Mededelingen
1.
Evaluatie avond Henk Nieborg. Hoe nu verder ?
2.
School Ondersteunings Plan
3.
Beleidsplan sociale veiligheid
4.
Ter info Sinterklaas
5.
Rondvraag

Mededelingen
Nvt.

1. Evaluatie avond Henk Nieborg. Hoe nu verder ?
Ron tweede avond met Henk was ook goed. De stof blijft natuurlijk wel pittig want je
doet het niet dagelijks. Het is lastig om te benoemen wat we nu echt hebben bereikt
maar er zijn wel wat zaken duidelijker geworden.
Stans vindt dat het een goede avond is geweest. Even afstemmen met de OR over de
vergaderingen.
Femke vindt ook dat het een goede avond is geweest. Stelt voor om OR te benaderen
voor de eerste vergadering wanneer deze het beste ingepland kan worden en hoe
vaak.
Bart geeft aan dat het een goede avond en afronding was. Er zijn inderdaad wat
zaken duidelijk geworden. Hij denkt dat het een goed resultaat is dat we nu toch
hebben gepland om twee keer samen te vergaderen met de OR. Zo houden we wat
meer contact en zijn we geen vreemden van elkaar.
2. School ondersteuning plan
Duidelijk document. Stans licht toe dat sommige pagina’s gemaakt zijn met een
standaard programma waar weinig aan veranderd kan worden. Hier staan over het

algemeen geen school-specifieke zaken in. Verder is het aangevuld met info over de
school.
Tijdens deze online meeting lopen we blad voor blad door het document heen.
Na wat kleine op- en aanmerkingen en vragen, welke Stans noteert, wordt het
document goed gekeurd. Stans zal de opmerking meenemen en aanpassen.

3. Beleidsplan sociale veiligheid.
We nemen dit plan stapsgewijs door en Stans maakt de notities die wij benoemen.
Zij bespreekt deze punten met Isabel.

4. Ter Info Sinterklaas:
Lijn 83 heeft een brief gestuurd betreffende de viering sinterklaasfeest op de lijn 83
scholen en Invitare.
Hoofdzaak is dat besloten is dat met ingang van dit kalenderjaar op onze scholen (lijn
83) Sinterklaas niet meer vergezeld zal worden door een traditionele zwarte piet. De
alternatieve invulling van de verschijningsvorm van Piet (roetveeg, kleuren) laten we
aan de scholen over. Op de Maria Goretti betekent dit dat we de lijn van het
Sinterklaasjournaal volgen.
Verder hoopt Lijn83 dat gemeenten en sinterklaasverenigingen in de regio in
samenwerking met de scholen zoveel mogelijk aansluiten bij de verschijningsvorm van
de pieten die de kinderen op tv zien bij het sinterklaas journaal en de landelijke intocht.

5. Rondvraag
KEC posters zijn positief ontvangen door de leerlingen. De kinderen waren meteen
enthousiast over de info en zeiden: “Kijk dat wordt onze nieuwe school”.
Zouden we inspraak kunnen hebben over wanneer we mogen over huizen? Het zou
mooi zijn als het in de laatste schoolweek zou kunnen en niet pas na de zomervakantie
of tijdens de zomervakantie. Aan het einde van het schooljaar maken we alles schoon
en dat zou een mooi moment zijn om het dan ook meteen over te huizen.
Natuurlijk is het afhankelijk wanneer het gebouw is opgeleverd.

