Agenda dinsdag 19 januari 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
Namens het bestuur:
Suzanne de Jong

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

1. Opening
5 min

2. Mededelingen
Inspectiebezoek wordt uitgesteld naar 6 april 2021.
3. Ingekomen post

Uitvraag standpunt leraren n.a.v. aangepast voorstel continuerooster
begin januari.
5 minLeerkrachten begrijpen de keuze om de wijziging voor nu terug te draaien
en het rooster tot 14.30 uur te laten lopen. De onderwijsassistenten vangen
de pauzes op, hierdoor hebben de leerkrachten een half uur pauze op een
dag.
4. Notulen december 2020 (ter vaststelling)
Opmerkingen/aanvullingen per mail. Kan nog niet worden vastgesteld.
5

45 min

Voorstel aangepaste schooltijden en voorstel aanpassing TSO
-uitvraag overbruggingsuur en uitwerking voorstel Suzanne
-toelichting klacht naar bestuurder en geschillencommissie
-vervolgstappen
De verwachting is dat er minder ouders gebruik zullen maken van het
overbruggingsuur gezien de eindtijd van de schooldag nu 14.30 uur is.
Noodopvang tijdens thuisonderwijs loopt langzaamaan voller. We proberen
zoveel mogelijk gezinnen te helpen.
Met het terugdraaien van een definitief besluit naar een tijdelijk besluit en voor
het komend schooljaar opnieuw de procedure doorlopen met een externe, is de
klacht van tafel.
Ouders kunnen zich melden voor de werkgroep, bij veel aanmeldingen wordt er
geloot en de bouwen moeten vertegenwoordigd worden.
6 personen nemen maximaal deel.

6 Begroting en schoolplan, (ter besluitvorming, actie Suzanne)
Schoolplan:
Inhoudelijk een stuk dat herkend wordt, geen verrassingen voor de
leerkrachten.
30 min
Schoolplan wordt deze week afgerond en ondertekend door directie en de
voorzitter van de MR.
Begroting:

Goedgekeurd.
7 MR opleiding (ter besluitvorming, actie MR)
Uitzoeken welke MR cursus we gaan doen. Verzoek om dit zo snel mogelijk te
30 mindoen. Vervanger zoeken voor tijdens verlof Michelle en deze meenemen in de
opleiding. Mogelijk met andere school binnen het bestuur, Suzanne neemt
contact op.

5

8 Rondvraag
Hoe loopt het thuisonderwijs?
Chromebooks zijn uitgeleend aan kinderen die dat nodig hebben.
Alle kinderen zijn in beeld, als ze niet aanwezig zijn in de teamsbijeenkomsten
worden de kinderen nagebeld.
minEr wordt een enquête uitgezet onder ouders om te vragen hoe zij het
thuisonderwijs ervaren.
Wat doen wij met ongevallen formulieren?
Is ter informatie, moet de MR bewaren.
6

Sluiting

Actiepunten
1
2
3
4
5
6

Ouder antwoorden vanuit MR-box
Behoefte peilen overbrugginsuur
Schoolplan afronden, ondertekenen
MR opleiding plannen
Vervanger zoeken voor tijdens verlof Michelle (per 9
maart 2021).
Vragen of de collega school binnen het bestuur aan
wil sluiten bij de opleiding.

Carina, Michelle
Suzanne
Suzanne, Swanda
Suzanne, Swanda
Suzanne, Carina
Suzanne

