MR overleg
Datum: 22-04-2020
Als MR hebben we ons laten informeren over hoe de schooldag georganiseerd wordt bij de opstart
na de thuisonderwijsperiode:
•
•
•
•
•
•

Aanpak LEV scholen komt voor ca. 90% overeen met de richtlijnen vanuit PO raad.
Er zijn zorgen over de samenwerking met de Regenboog en Quadrant. In hoeverre sluit de
aanpak bij elkaar aan? Belangrijk om juist hier samen te organiseren.
Belangrijk om gedrag te coachen. Bij ouders vooral Daarnaast verantwoordelijken voor
hygiene aanstellen.
Is er extra budget beschikbaar voor schoonmaak?
Belangrijk om duidelijk naar ouders en vrijwilligers te communiceren dat er geen
ouderondersteuning kan zijn onder schooltijd.
Is het mogelijk om de kleuters volgens een andere programma te werken, zodat er kleinere
groepen ontstaan?

Samenvattend:
Hygiëne
Vereisten
(Dag) verantwoordelijke
aanstellen, mogelijk in
samenwerking met de RB /
Quadrant

Desinfect points aangeven

Logistiek
Vereisten
Duidelijke routing aangeven,
zowel in school, als erbuiten
(het schoolplein, de
fietsenstalling maar ook de
paden leidend naar school
vanaf parkeerplaats)
Samenwerking en nauw
overleg met RB en Quadrant

Extra schoonmaakgerei bij
touchpoints plaatsen

Open punten / vragen
Wie besteld zeep / gel etc.

Wat kan het
schoonmaakbedrijf extra doen
(bijv. Extra schoonmaakronde
halverwege de dag)

Open punten / vragen
Hoe gaan we om met pauzes,
hoe verdelen we de kinderen
over het plein
Waarom volgen de kleuters
geen apart programma/ worden
deze niet verder opgesplitst?
Zorgen om werkdruk
leerkrachten (fysieke les
voorbereiden, evenals digitale
les)

Veiligheid
Vereisten
Geen ouderondersteuning!

Sturen op houding en gedrag
van ouders
Hoe beschermen we de
leerkrachten
Posters drukken met
aanwijzingen,wellicht klok in
wc tbv handen wassen
Open punten / vragen
Preventieve / collectieve
aanpak LEV breed
Plan regelmatige
evaluatiemomenten in om te
leren en te verbeteren.
Op vaste momenten een
wekelijkse nieuwsbrief
verspreiden onder ouders met
update.
Hoe gaan we om met
leerkrachten die niet voor de
groep durven / willen omdat zij
of een naaste tot de
risicogroep behoren? Begrip
risicogroep (definitie RIVM)
Hoe gaat school om met
ouders die hun kinderen
thuishouden?

