Notulen MR vergadering dinsdag 29 september 2020
Aanvang: 19.00 online via teams

1. Welkom
Iedereen aanwezig. Marleen neemt ook deel. Linda nieuw lid MR wordt welkom geheten.
2. Notulen vorige vergadering
Notulen juni 2020 wordt goedgekeurd. Geen op -of aanmerkingen.
3. Aanmelden rondvraag
Geen rondvragen.
4. Mededelingen








Sonja heeft financiën doorgesproken met bestuur.
Den Haag beweegt volgende stap is uitbreiden van activiteiten.
Informatieavond gaat niet door. Er komt een PowerPointpresentatie via social schools voor
ouders.
Er is een subsidie aangevraagd voor 13 kinderen om, achterstand opgelopen tijdens de
Corona-periode, op te vangen. Er wordt ingezet op aanvankelijk lezen.
Er zijn een aantal collega’s getest op corona alle uitslagen negatief. Voorlopig nog geen
problemen.
Er is een kwaliteitskaart hoe er gewerkt is tijdens de corona-periode toen de school gesloten
was voor de leerlingen .Protocollen zijn uitgewerkt.
Verbouwing kleutervleugel is in volle gang. Waarschijnlijk klaar na de kerstvakantie.

5. Bespreking jaarplan 2020-2021
Jaarplan is goedgekeurd.
Speerpunt dit jaar is personeelsbeleid. Met name de gesprekkencyclus.

6. Personeel
Personeel;
 2 Zij-instromers Ivette en Daan zijn dit schooljaar gestart. Ivette in Zeepaard en
Daan in Dolfijn.Vanaf februari officieel start met de opleiding als alles goed gaat.
 Hugo ziek tijdelijke vervanging op maandag, dinsdag en vrijdag.
 Bionda is aan het re-integreren.
 Jeroen ziek
 Els ziek
 Jolijn bevallen van een dochter

7. Goedkeuren protocol schoolzwemmen
Goed gekeurd. Geen wijzigingen. Er is meer controle op veiligheid tav. coronamaatregelen. Elke
groep heeft eigen kleedkamer.
Laurentiusschool voor SBO
Griegstraat 2
2625AN Delft

Tel: 015-2570190
email: directie@laurentiusschool.nl

8. Informatie over kamp 2020
Ton legt het kampprogramma uit. Ouders van de MR. zijn enthousiast. Gevraagd wordt of het
coronaproef is. Wij houden hier zo goed als mogelijk is rekening mee. Onderbouw en bovenbouw
draaien eigen programma zodat de groep niet al te groot is.

9. Vaststellen volgende vergaderdatum en inbreng agendapunten
Volgende vergadering is;10 november. Tegen die tijd bekijken of het op school kan of weer online
Eindtijd van deze vergadering 20:00
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