
Vergadering 23-04-2020 

Tussentijdsoverleg  (Google Meet) over het opstarten van het onderwijs op school op 11 mei. 

De directeur licht de MR in over de plannen van het team. Deze plannen zijn gebaseerd op de 

uitspraken van de RIVM en bestuur Salto. 

 Er wordt o.a. besproken:  

Organisatie: 

Hoe de organisatie binnen de groepen is. Zit er genoeg ruimte tussen de tafels van de kinderen.  

Organisatie in- en uitgaan school. Leerlingen zonder ouders naar binnen/buiten.  

Groepen verdelen over 4 uitgangen. Ook uitgang Bouvigne gebruiken. Oudere ll. kunnen alleen naar 

school komen. 

Is er expertise op school wanneer de thuissituatie van een leerling niet veilig is. Probleem ll. zijn nu al 

veel in beeld en Wij Eindhoven is hierbij ingeschakeld.  

Is de juniweek echt nodig? Salto neemt hierover het besluit. De directeur heeft nagevraagd: juni 

week blijft behouden, dit is goedgekeurd door de GMR en minister SLOB heeft aangegeven dat het 

jaarrooster van de scholen niet aangepast gaat worden. 

Keuzecriteria groepen die naar school gaan: broertje-zusje en dan vriendjes. Kinderen gaan om de 

dag naar school.. 

Lisanne begint voorlopig nog niet. Jos neemt haar dagen voor zijn rekening, behalve de vrijdag dan 

zijn de kinderen van groep 8 vrij en kunnen thuis evt. oefenen voor de musical.           

Hygiëne (advies huisarts). Heel veel handen wassen. Gel helpt pas wanneer er 70 % alcohol in zit. Dit 

is bij veel van de producten niet het geval. 

Alle bijzondere/feestelijke activiteiten zijn afgezegd of worden verplaatst. Jubileum wordt 

verschoven naar nader te bepalen datum. 

Voor de musical van groep 8  en het uitzwaaien wordt gekeken naar mogelijkheden en alternatieven. 

Er komt  de komende tijd een heleboel informatie op de ouders af. Ilse gaat dit zo organiseren dat 

ouders de informatie in delen krijgt. De informatie wordt ook in het engels gegeven. Misschien 

moeten we gaan bekijken of het mogelijk is om het in meer talen te doen. 

 


