Notule MR vergadering dinsdag 10 november 2020
Aanvang: 19.00 on line
1. Welkom
Iedereen aanwezig

2. Notulen vorige vergadering
Geen op - of aanmerkingen
3. Aanmelden rondvraag
Wie wil er GMR.-lid worden?
Belangrijk dat wij vertegenwoordigd zijn. Functiehuis wordt bv. besproken. Voorstel om Victor (vader
Chiara) t4e vragen.
Gerard vragen om informatie over de MR aan te passen op de website.

4. Mededelingen
 Kleuterbouw: Betrokken groepen zijn in de fase van verkenning. Er worden verschillen
geconstateerd maar er is vooral nieuwsgierigheid naar elkaar. Het overleg verloopt goed. De
verbouwing is in de afrondfase. Als alles verloopt volgens plan is de verhuizing in januari.
 Over 2 jaar veranderd de financiering van het SBO. Visieontwikkeling (wat voor
expertisecentrum gaat het worden?)
Tot mei is er een experimenteerregeling samenwerking cluster 4, sbo. Inzet is om
meer ruimte te creëren om onderwijs aan te bieden.
Tim wordt vertegenwoordiger vanuit het team om zaken te bespreken zoals bv.
gelijktrekken van schooltijden. Als er een duidelijk plan is komt het bij de MR.
 Coronadossier vanuit GGZ is afgesloten
 Ouderavond voorlopig zoveel mogelijk via teams
 In de GMR. Is stuk tav ondersteunend personeel aangenomen.
 Er zijn nu 2 dagen waar waterdrinken gestimuleerd wordt. In kader van “gezonde school’.
 Vanuit Campina proefperiode zuivel op school. Er wordt geïnventariseerd in hoeverre hiervan
gebruik gemaakt wordt.
Personeel:
 Weinig uitval omdat we ruim in ons personeelsbestand zitten.
 4 langdurig zieken. Niet werk gerelateerd. Waarvan 2 aan het re-integreren zijn.


5. Ondersteuningsplan
Marleen ligt het plan toe. Het is een overzichtelijk en duidelijk ambitieus plan.
Vraag vanuit de oudergeleding of alle zorg tijdens coronaperiode doorgaat.
Antwoord ja volgens de RIVM richtlijnen.
De school heeft zich voorbereid op een eventuele lock down. Werkpakketten liggen klaar en
mailadressen worden gecontroleerd voor eventueel online-lessen.
Laurentiusschool voor SBO
Griegstraat 2
2625AN Delft

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

De communicatie naar de ouders in deze periode is goed volgens de ouders. Duidelijk en niet teveel.
6. Evaluatie kamp
Team vult een enquête in. Ouders enthousiast al werd er af en toe op het plein wel gemopperd. Om
dat te voorkomen is de tip voor de volgende keer van te voren iets meer informatie over het
programma.
7. Jaarverslag MR
Geen op-of aanmerkingen. Goedgekeurd.

Agendapunten vergadering 12 januari




Begroting
Vakantierooster
Veiligheidplan
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