Notulen MR donderdag 1 oktober 2020
Tijdstip: 19.30 – 21.00 via ZOOM
Aanwezig: Liana, Liesbeth, Chris, Marjo, Siet, Valeri, Yvonne
Afwezig: Willemijn
Notulist: Jasmijn

1. Mededelingen
- jaarverslag schooljaar 2019-2020; deze is in de maak en komt er aan.
2. Verkiezingen nieuwe leden
Er hebben zich vier kandidaten aangemeld, dus moeten er verkiezingen uitgeschreven worden. In
coronatijd wordt dit toch anders dan normaal. Analoog via een briefje wordt ouderwets bevonden,
Liana zoekt uit hoe we dit digitaal kunnen organiseren (hopelijk voor de herfstvakantie). Chris stelt
zich beschikbaar om de verkiezingen actief onder de ouders te brengen. Het tijdspad voor de
verkiezingen zal als volgt zijn:
- ma- via mail promostukje ouders verspreiden via mail.
- do/vrij - Chris op staat op plein om ouders attent op verkiezing te maken.
- Vrij - stemmen (hopelijk digitaal).
Yvonne schrijft ouders aan om een promo stukje over zichzelf te schrijven.
Aanvulling 9-11-2020
Na terugtrekking van één kandidaat én een zittend lid waren er drie plaatsen vrij en waren er drie
kandidaten waardoor er geen verkiezingen meer nodig waren en de lege plekken weer opgevuld zijn.
3. Uitslag enquête thuiswerken
Naar aanleiding van de thuiswerkperiode is er na de zomervakantie een enquête verstuurd naar alle
ouders. De gegevens die dit opgeleverd heeft zijn verwerkt in een document. Uiteraard zijn hier heel
veel verschillende en persoonlijke antwoorden op gekomen. In de cirkeldiagrammen is in grote lijnen
de uitkomst te zien. Daarnaast staan alle losse persoonlijke antwoorden ook in het document.
Over de grote linie zijn wij tevreden en ouders ook. De informatie heeft de school ook weer
meegenomen bij het maken van de nieuwe thuiswerk corona protocollen per bouw.
4. Interne afspraken en protocollen corona
Binnen iedere bouw zijn er afspraken gemaakt over hoe er gehandeld zal worden in geval van
thuiswerken. In de bijgevoegde protocollen is te zien hoe iedere bouw handelt. Deze
stappenplannen zijn voor intern gebruik. Mocht een plan in werking treden dan gaat er een brief
met uitleg uit naar de ouders. Het team is aan het werken met Teams, de communicatie gaat (als
nodig) niet meer via ZOOM maar via Teams.
N.a.v. het protocol middenbouw is er een vraag van Liesbeth waarom er geen standaard dagstart is
in de middenbouw. Dit heeft onder andere te maken met dat je dan echt voldoende devices nodig
hebt in een gezin. In iedere bouw zijn er momenten van digitaal contact met de kinderen.
5. GMR
De afgelopen vergadering heeft ook digitaal plaatsgevonden. Er is besproken dat er binnen STAIJ er
veel scholen met COVID 19 zijn, er is veel uitval in de scholen hierdoor.
De raad van toezicht van de gemeente Amsterdam is ook op zoek naar een nieuw lid vanuit de GMR.
De nadruk lag op het nieuwe functiehuis, de bezwaarprocedure moet nog vast gelegd worden. Een
kritische noot over het nieuwe functiehuis is dat er weinig nieuw perspectief is voor de directeuren
van de scholen.
De volgende vergadering is 16 november.

