Datum:

maandag 18 mei 2020, 19:30

Plaats:

BS De Hobbendonken

Voorzitter:

Gerry

Notulant:

William Leon

Aanwezig:

Gerry, Leon, Henk

Afwezig:

William, Bas

________________________________________________________________________________________
1. Gerry opent de vergadering ondanks afwezigheid gehele OMR.
2. Mededelingen (vanuit MR, bestuur, team, oudervereniging, GMT):
-

-

Evalueren van maatregelen n.a.v. coronavirus:
De PMR vindt dat het goed loopt. Er is een klein aantal ouders die een kwartier moeten wachten
i.v.m. verspreid binnenkomen. Geen vragen/klachten gehad van ouders. Belangrijke boodschap voor
kinderen (en ouder) is: handen wassen!!!
Heeft de OMR nog punten?
Nieuwe ontwikkelingen op school:
Volgens schooljaar gaan we verder met Kwink (sociaal-emotioneel) en Blink (thematisch onderwijs).
Daarnaast gaat het LVS over van Eduscope naar Esis.

3. Ingekomen en verstuurde post.
n.v.t.
4. Vaststelling laatste editie schoolgids: instemming OMR.
De PMR is akkoord met de schoolgids. Op 22-6 kan OMR instemming geven.
5. Definitief schoolformatieplan/personele deelbegroting.
Dit heeft Henk reeds verstuurd naar MR en is in het team besproken.
6. Pauzeregeling: schooljaar 2020-2021.
Om 08:20 start de school, van 10:15-10:30 pauze, in de klas lunchen en dan 12:20-12:35 naar buiten en
om 14:15 uur uit. Op woensdag geen lunch op school en 12:30 uur uit.
De PMR stemt in en heeft het instemmingsformulier ondertekend. (art. 12 lid 1f WMS).
7. Vakantierooster.
De GMR heeft al ingestemd met dit voorstel.
8. Eventueel verkiezing i.v.m. verlopen zittingstermijn Bas/William.
Dit bespreken we op 22 juni.
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9. Structuur MR.
De PMR spreekt de voorkeur uit voor een vaste voorzitter (OMR) en de notulen op toerbeurt (MR).
Dit wordt besproken op 22 juni.
10. Wvttk.
n.v.t.
11. Vaststellen agenda volgende vergadering.
Gerry maakt de agenda, Leon notuleren?
12. Besloten agendapunt.
n.v.t.
13. Rondvraag.
n.v.t.
14. Sluiting: 21:15 uur.
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