Notulen 20 april 2021
Aanwezig: Suzanne, Alvin, Jelle, Robert, Tamara, Daniéla, Joost, Ilse en Carlijn
Afwezig: Start: 19.30 uur

Vaststellen agenda:
- Terugkoppeling GMR
- Corona update
- Kamp groep 7 en 8
- Wegwerkzaamheden
- Communicatie
- Continurooster
- Actiepunten bijgewerkt
- Rondvraag

Samenvatting
Terugkoppeling GMR
- Nieuwe data GMR zijn bekend.
- Leden nieuw schooljaar doorgeven voor 1 september 2021 bij de voorzitter.
- Er is gesproken over ventilatie en airco binnen de Prisma-scholen.

Corona update
- Er zijn sneltesten beschikbaar gesteld voor het personeel door de overheid, zodat
personeel twee keer per week, vrijwillig, een sneltest kan doen. Dit is preventief om
een mogelijke besmetting vroegtijdig te signaleren. In dit geval is er geen sprake van
eventuele klachten. Indien een leerkracht twijfelt en/of klachten heeft dan wordt
altijd een test gedaan bij de GGD. Dit gebeurt op voorrangsroute die voor
onderwijzend personeel is ingericht. Dan wordt er vaak op dezelfde dag nog getest
en volgt binnen 24 uur een uitslag. De ervaring leert dat dit circa een halve dag
duurt. De testen zijn gratig.
Wij hebben ook een samenwerking met een gezondheidscentrum waar we
leerkrachten kunnen laten testen waarbij na een kwartier een uitslag volgt. Dit
gezondheidscentrum is gevalideerd door de GGD. Wij betalen voor iedere test en
zetten deze in als leerkrachten zich in de ochtend melden met klachten en er geen
vervanging beschikbaar is voor de groep.

- Leerkrachten blijven thuis (en kunnen dus niet fysiek lesgeven) als een gezinslid
koorts heeft. Volgens het protocol van RIVM moeten zij dan in quarantaine totdat
het kind de uitslag van de test heeft of als het gezinslid 24 uur klachtenvrij is.

Kamp
- Voor groep 7 is de locatie dicht. Mogelijkheid om alternatieve activiteiten te kijken
of e.v.t. verplaatsen naar het nieuwe schooljaar.
- Voor groep 8 is de locatie open en zou het kamp door kunnen gaan. Gezien de
huidige versoepelingen van de maatregelen staat MR open voor doorgang van
kamp groep 8.
De voorwaarden hiervoor zijn;
* Leerkrachten testen vooraf en achteraf voor extra veiligheid.
* Onder de ouders/kinderen van de groepen 8 een peiling doen hoe zij erin staan.

Wegwerkzaamheden
- Fietsen rondom school is gevaarlijk. Vanwege de wegwerkzaamheden en de vele
auto’s die her en der parkeren. Kinderen en ouders op de fiets hebben moeite met
veilig fietsen.
- Er komt een stukje in het Luikje over de verkeersveiligheid.
- Informeren bij de wijkagenten wat zij voor ons kunnen betekenen.

Communicatie
- De notulen worden binnen één week na de vergadering op de website geplaatst.

Continurooster
De MR heeft de wens om in het nieuwe schooljaar te starten met een continurooster.
Dit wordt onderzocht en als er voor de voorwaarden goede oplossingen zijn dan
stemt de MR in. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht.

Rondvraag
Pesten
- Vraag gesteld over pestprotocol. Doorgenomen.
- Er wordt aandacht besteed aan de monitoring.

- Als ouders/ kinderen iets horen over pesten graag doorsturen naar eigen leerkracht.
Directie is de tweede stap.

