Verslag MR-vergadering 25 februari 2020 19:00- 21:00 uur
Aanwezig: Karin, Adinda, Ylke, Jawin, Violetta en Stefanie
Afwezig met kennisgeving: Frank had een andere afspraak
Opening.
Agenda.
3. Notulen.
De notulen van vorige vergadering is goedgekeurd en kan op de website.
4. Schooltijden, schoolkamp en enquête.
Ylke en Voiletta hebben een enquête uitgewerkt. Deze heeft Frank aangepast.
Voorstel voor de schooltijden is:
Maandag, dinsdag en donderdag
08.30u-12.00u 12.30u- 14.30u.
Woensdag 08.30u- 12.30u.
Vrijdag
Onderbouw 08.30u-12.30u.
Bovenbouw 08.30u-12.00u 12.30u- 14.30u.
Bij het nieuwe voorstel begint de onderbouw op maandag, dinsdag, donderdag 10 minuten
eerder met eten/drinken. Zo hebben zij ook in dit voorstel net zoveel tijd om te eten als om
te spelen als in de huidige situatie. De 10 minuten eerder starten gaat af van de
onderwijstijd. Dit wordt ook niet ingezet als onderwijstijd, maar er wordt in rust gegeten. Om
de onderwijstijd in te halen gaat de onderbouw op vrijdag tot 12.30u naar school. De bel
van de pauze zal luiden om 12:30 waarna lessen uiterlijk 12.35u beginnen. De pauzes
blijven begeleid door de overblijf, zodat het team ook pauze heeft. Net als in de huidige
situatie is het niet verplicht om op school over te blijven.
Voorstel voor kamp:
De kinderen van de bovenbouw gaan samen aan het begin van het schooljaar op kamp.
Tijdens het kamp wordt veel aandacht besteed aan de groepsvorming. Er kan een
wisseling gemaakt worden in het aantal nachten. Zo kunnen kinderen van groep 5 en 6
1 nacht blijven en de kinderen van groep 7 en 8 blijven 2 nachten.
Aan het einde van het schooljaar is een afscheidsdag voor groep 8. De kinderen worden
daarnaast tijdens de feestelijke ouderavond in de schijnwerpers gezet.
Deze twee voorstellen krijgen de ouders. Per gezin 2 formulieren. Deze formulieren moet
voor 6 maart om 13:00 zijn ingeleverd. Dan tellen Jawin en Ylke samen de stemmen. 21
adressen, met peuters geteld totaal 42 formulieren)
De formulieren gaan op gekleurd papier met een stempel van de school erop. Dit om
gekopieerde formulieren te voorkomen.
De procedure is als volg:
75% procent moet ingeleverd zijn. En 80% van de ingeleverde formulieren moet
voorstemmen. (21 adressen, met peuters geteld totaal 42 formulieren)

Is dit het geval, dan kunnen de nieuwe schooltijden en schoolkamp met het nieuwe
schooljaar ingaan. Is het niet het geval, dan moet er naar een ander voorstel worden
gekeken.
5. Dieren
Er is een kort overleg geweest over de dieren. De hanen worden geruild met M. Jawin
neemt hier contact over op. Het hok wordt opgeknapt en aantrekkelijker gemaakt. Een
bankje erbij om met de dieren te knuffelen enzovoort. Ook plankje met spreekwoorden erbij
die betrekking hebben tot kippen (woordenschat). Voor het winterverblijf een triplexplaat
met schroeven tegen de zijkant, zodat deze in de zomer weg kan worden gehaald. De
dieren zijn van de hele school, hiervoor moeten de kinderen ook samen zorgdragen.
Misschien als het plein vergroend wordt kijken naar uitbreiding.
6. Verkiezing oudergeleding MR
Er is een bestand gestuurd. Deze past Violetta aan naar de Looschool. Zodat we het bij de
volgende vergadering kunnen afstemmen.
7. Open lesweek
Folder en facebook is in gang gezet om de lesweek onder de aandacht te brengen. Het
wordt nog gecommuniceerd met de krant en gekeken of dit geplaatst kan worden. Jawin
neemt dit op met Stentor en Frank met de Bathmense krant.
8. BSO
Er is nu een tijd geen BSO op de Looschool. Dit is aan de ouders geïnformeerd die hier
gebruikt van maakten. Er is hier alleen een melding over gedaan dat het alleen in Bathmen
wordt aangeboden. Met de enquêtes over de schooltijden en schoolkamp wordt gelijk
gekeken of hier wel behoefte aan is.
9. Rondvraag:
Actiepunt: denkgroep voor het vergroenen van het schoolplein.
Hout voor het bouwen van vogelhuisjes enzovoort. Melding facebook

