Warns, 09-11-2021
Notulen online vergadering OR en MR Meiboom op 09-11-2021
Aanwezig OR: Arjan, Marrit (notulist) en Antsje Uilkje
Afwezig: Joanna en Jantina
Aanwezig MR/team: Jella, Willemieke, Birgit, Maria en Froukje
Agenda
1.
2.
3.
4.
7.

Opening
Sinterklaas
Sint Maarten
Schoolfotograaf
Wat verder ter tafel komt

1. Opening
Gewoonlijk schuift de OR bij de MR aan. Omdat deze pas begin '22 plaatsvindt, het verzoek
van Birgit om bij de OR aan te schuiven.
2. Sinterklaas
Dit loopt, de kado's zijn gekocht, de uitdeelzakjes en kikker/muis voor in de schoen ook.
Komt sint wel/niet op school? Wordt er dan ‘gestrooid’ met uitdeelzakjes. Arjen neemt
hiervoor contact op met Marijke. Zij is nog in overleg met de OV.
Wanneer sint komt (3 dec) is Arjen aanwezig voor aanwijzingen voor de sint.
Arjen zal het “sint schema” verspreiden.
3. Sint Maarten
Wordt er dit jaar Sint Maarten gelopen. I.v.m. de thuisquarantaine van de bovenbouw komt de
vraag van een ouder of er gelopen mag worden door de kinderen die in quarantaine zitten.
Kinderen in thuisquarantaine mogen niet de straat op, tenzij ze voortijdig een negatieve
uitslag van de test krijgen.
Wel of niet lopen is niet aan de school om te beslissen omdat het buiten schooltijden is. Wel
het dringende verzoek om, kinderen in quarantaine thuis te houden, om besmettingen te
voorkomen. Er worden verschillende opties neerlegt, waaronder het uitstellen. Door meerdere
redenen wordt deze optie van tafel geschoven. Een broertje/zusje/vriendje kan snoep vragen
voor het kind in quarantaine. Ook de optie dat kinderen in quarantaine met hun eigen gezin
kunnen lopen, dit kan school niet als advies geven omdat zij het advies van de GGD opvolgen
om thuis te blijven.
De conclusie is dat het de verantwoordelijk bij de ouders ligt.

De school kan voor de overige kinderen het advies geven om in kleine groepjes te lopen en
dat de mensen voorverpakt snoep/koek geven.
4. Schoolfotograaf
Volgende week op 18 november staat de schoolfotograaf. I.v.m. de toenemende besmettingen
en het protocol om zo weinig mogelijk mensen in de school te laten, deze graag verzetten naar
het voorjaar. Marrit neemt hiervoor contact op met de fotograaf.
I.v.m. de peuters graag op dinsdag of donderdag. Dinsdag is de gymzaal bezet dus het wordt
donderdag. Vraag vanuit het team of er dan iemand van OR als begeleider bij kan zijn.
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5. Wat verder ter tafel komt
Nu de ouderavond geannuleerd is, moet deze in een andere vorm plaatsvinden
Hierover zou een mail de deur uit kunnen of er gerichte vragen van ouders zijn en
deze zouden dan online per klas/groep besproken kunnen worden.
In het voorjaar komt er een voorlichtingsavond voor groep 7/8 over sexting/grooming.
Dit wordt gegeven door de gemeente en is voor de ouders en leerlingen
Hoe was de opkomst van de tuindag? Het schoolplein is voor iedereen. We kunnen
meer mensen betrekken door het in de WP te zetten.
Willemieke vraagt of er nog OR leden nodig zijn. Dat is niet nodig we zijn nu met vijf
personen. Wel moeten we ervoor waken dat we gedoseerd de OR verlaten zodat
iedereen gemakkelijk kan voortzetten.
Na de kerstvakantie wordt er met een nieuwe methode wereldoriëntatie gestart. Een
taallijn, presenteren, samenwerken met ouders. Binnen naar buiten en buiten naar
binnen.
Wilma en Dorien zijn nieuwe aanspreekpunten voor de kerst. Wie van de OR wordt
aanspreekpunt kerst.
Willen we iets met NLDOET. Nog geen concrete ideeën hier wordt over nagedacht.

Actielijst
•

Arjan: contact met Marijke
komt sint ja/nee
"strooigoed”
verspreiden 'sint schema’
• Jella: verzoek mailen kleine groepjes/voorverpakt snoep
• Marrit: schoolfotograaf verzetten
• OR leden: wie wil bij de schoolfotograaf aanwezig zijn
• OR leden: bepalen wie aanspreekpunt kerst wordt
• Jella: ouders vragen of er behoefte is aan een ouderavond in andere vorm

