Agenda dinsdag 16 februari 2021
19:30–21:30 uur (via Teams)
Aanwezig:
Namens de ouders:
Yvo van Heijningen, Swanda Groenewegen
van der Weijden
Namens het team:
Michelle Groenendijk, Carina de Visser,
Patricia Hoek
Namens het bestuur:
Suzanne de Jong

5 min

De Tweemaster
Openbare Daltonschool
Duivestein 25
2641 LG Pijnacker
tel. 015-3693041 www.de-tweemaster.nl

1. Opening
Patricia stelt zich voor, zij neemt de taken van Michelle tijdens haar
zwangerschapsverlof over.
2. Mededelingen
Triodus sluit aan bij de cursus MR IKC met één of twee medewerkers. Deze
cursus is op woensdag 3 maart.
3. Ingekomen post

-Vraag GMR mbt wijziging zittingsjaren is positief beantwoord. Reactie
vanuit de GMR ontvangen.
-Geen nieuwe ingekomen post
-Post uit postvakje op school, kan door de papiervernietiger (is
verouderd).
4. Notulen december 2020 en januari 2021 (ter vaststelling)
Beiden vastgesteld.
5 Ter bespreking vervolgstappen aangepaste schooltijden
-inrichting werkgroep
-voorbereiding besluitvorming
45 min
Oproep voor de werkgroep staat in de aankomende nieuwsbrief (donderdag 18
februari).
5 min

6 Richtlijnen Corona, nieuwe pand, vakantierooster (ter bespreking)
Corona richtlijnen
Groepjes kinderen in de klassen, werkt niet in de praktijk. Kinderen zoeken toch
contact met elkaar. De hele groep wordt gezien als cohort, dus bij besmetting
zal de gehele klas in quarantaine moeten.
Toiletten zijn gescheiden, overige regels zijn prima. Mondkapjes worden door
een aantal leerlingen gedragen.
Een aantal ouders komen toch de school in, deze worden aangesproken.
30 minNieuwe pand
Oplevering vooralsnog op de planning voor eind juni. De buitenkant is af, ze zijn
nu binnen hard aan het werk. Interieur wordt uitgezocht vanuit een werkgroep.
Bij de werkgroep is ook een ouder aangesloten. Er wordt gewacht op het
definitieve bedrag.
Speelplein subsidie is aangevraagd. Plan is gepresenteerd door de werkgroep
tijdens de OV-vergadering. De OV wil graag iets aanleveren voor binnen i.p.v.
buiten.
Vakantierooster

Afgesproken in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Wordt gecommuniceerd in de
nieuwsbrief van 18 februari. Hierin zijn nog geen studiedagen etc. opgenomen.
7 MR opleiding, taken en communicatie (ter bespreking).
Volgende week krijgt iedereen de voorbereiding voor de cursus MR IKC.
30 min

De cursusleider neemt ons mee in de twee meest voorkomende modellen van
een MR IKC.
Vanuit ouders waarbij het eerste/oudste kind op school komt, is het niet altijd
duidelijk wat de taken van de MR zijn.
Oudergeleding MR zoekt contact met de ouders die dit aan hebben gegeven.

5

8 Rondvraag
Waren er veel reacties over open of sluiten van de school afgelopen twee
min
maandagen?
Positieve reacties m.b.t. het openblijven van de school.
6 Sluiting

