Agenda dinsdag 14 oktober 2020
20:00– 22:00 uur (via Teams)
Aanwezig:
Namens de ouders:
Yvo van Heijningen, Swanda Groenewegen
van der Weijden
Namens het team:
Michelle Groenendijk, Carina de Visser
Namens het bestuur:
Suzanne de Jong

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

1. Opening
10 min

15 min

5 min

5 min

15 min

2. Mededelingen
Geen mededelingen.
3. Ingekomen post,
Mailwisseling judo
(Bjinse Dankert aanwezig als toehoorder)
Onder schooltijd kan er helaas géén judo gerealiseerd worden.
Na schooltijd is een huisvestings-uitdaging i.v.m. de groeiende aantal
leerlingen op de b.s.o. (zij hebben meer ruimte nodig). Hierdoor is er geen
plek om de judo op de huidige locatie aan te bieden voor wie dat graag zou
willen.
Naar de nieuwe locatie worden de opties meegenomen. Evenals andere
opties als dans en creatief. Dit zijn ook activiteiten na schooltijd, ook hier
zullen we kijken naar wat we waar kunnen realiseren en waar behoefte aan
is.
4. Notulen september 2020 (ter vaststelling)
Vastgesteld.
5. Kampbegroting groep 7/8 (ter vaststelling)
Verhoging voor de ouders van €5,00 per leerling. De kamplocatie is een
andere locatie dan voorgaande jaren. Het bedrag is de afgelopen jaren niet
bijgesteld. De MR gaat akkoord met deze verhoging.
Mochten er ouders niet uitkomen met de kampbijdrage, kunnen zij dit altijd
aangeven bij de directie en dan zal er worden gekeken naar een passende
oplossing (betalen in termijnen bijv.).
Vastgesteld.
6. Eindafrekening oudervereniging schooljaar 2019/2020
(ter vaststelling)
Vastgesteld in juni 2020.
7. Ventilatie in orde (ter toelichting, actie Suzanne)
Over het algemeen functioneert de ventilatie goed. In het magazijn niet,
maar daar komen geen kinderen.

15 min

30 min

De systemen worden iets scherper afgesteld, met oog op de winterperiode
waarbij niet altijd de ramen open kunnen. Tussendoor, als de kinderen
buiten spelen, worden de lokalen goed gelucht door de ramen open te
zetten.
8. Voorstel aangepaste schooltijden (ter toelichting, actie Suzanne)

Er zijn geen nieuwe aanmeldingen voor de TSO. Nu is de werkdruk
verhoogd voor de leerkrachten, gezien zij een half uur extra met de kinderen
doorbrengen. De nieuwe tijden passen niet bij het komende DKC.
Met leerkrachten is gekeken naar een continurooster. Hier komt het vijf
gelijke dagen model als voorkeur uit.
Kinderen gaan nu 25,5 uur naar school. Bij vervroegde invoering vanaf 1
januari zouden de kinderen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
8.30 tot 14.00 uur. De woensdag blijft zo.
In het nieuwe schooljaar 8.30 - 13.45 op alle dagen.
Als de kinderen meer uren maken, moeten leerkrachten extra vrij geroosterd
worden i.v.m. contacturen met de leerlingen. Hierdoor heeft de voorkeur
kortere dagen.

De rooster veranderingen gaan plaatsvinden. Hoe gaan we dit nu doen?
Variaties; aanvangstijd, vrije woensdagmiddag of vrijdagmiddag?
Sporten na schooltijd is qua mogelijkheden breed na 13.45/14.00 uur.

Zo snel mogelijk de enquête voor nieuwe schooltijden opstellen en
verspreiden.

Stem van ouders in de onderbouw telt zwaarder dan in de bovenbouw.

Eén stem per gezin.

Als laatste vraag; vragen/opmerkingen etc. Voor overige opmerkingen,
vragen en ideeën.

9. Voorbereidingen feestdagen (Sinterklaas etc)

10 min

Sinterklaas; zo min mogelijk mensen van buitenaf. De Sint ziet het zitten om
de school in te komen.
Zo min mogelijk concessies voor de kinderen, een zo leuk mogelijk feest.
Iemand laten koken in de school/frietkraam?
Ideeën naar Suzanne, zij communiceert naar de werkgroepen (team).

15 min

10. Rondvraag
Geen vragen.
11. Sluiting

Actiepunten
1. Wie is verantwoordelijk voor de ouderpeiling nieuwe
schooltijden?
2. Enquete schooltijden uitzetten (op papier met envelop
meegeven).

Yvo
Allen

