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Notulen MR-vergadering 12 januari 2021
Aanwezig: Bertio - Anouk T - Miranda- Marij en Nona (gedeeltelijk)
Tijd: 15.30 uur via Teams
Notulen: Miranda
1. Iedereen wordt welkom geheten door voorzitter Marij
2. Vaststellen notulen 26-11-2020
Iedereen gaat akkoord met de notulen.
3. Schoolondersteuningsprofiel door Nona.
(zie ‘SOB BAO regio ZL’ in ‘Documenten MR en GMR ’ in Schoudercom)
Nona heeft dit profiel toegelicht.
Dit profiel is opgesteld voor twee jaren.
Tijdens de looptijd wordt dit document geactualiseerd.
Bij goedkeuring door MosaLira en het Samenwerkingsverband wordt het
Schoolondersteuningsprofiel vanaf 1 maart op de website geplaatst.
De leden van de Medezeggenschapsraad stemmen in met het Schoolondersteuningsprofiel Van IKC
De Geluksvogel.
4. Sinterklaas/kerstviering/nieuwjaarsborrel
De kerstviering heeft geen doorgang kunnen hebben vanwege de lockdown.
Sinterklaas is wel doorgegaan; aangepast aan de Coronaregels.
De nieuwjaarsborrel is ook aangepast door het sturen van het filmpje met de nieuwjaarswensen
van alle teamleden.
5. MosaLira onderwijsdag 7 december 2020
Deze heeft “Coronaproof” doorgang gehad.
6. Start bouw Hoolhoes.
Anouk Willems en Marij hebben een gesprek gehad met de uitvoerder van Wijnenbouw.
Zij hebben goede afspraken gemaakt over de veiligheid.
Er zijn gegevens uitgewisseld tussen het bouwbedrijf, gemeente en school, zodat er indien nodig
korte lijntjes zijn.
Men probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de school en indien nodig extra
voorzorgsmaatregelen te treffen zoals bijv. het inzetten van verkeersregelaars op momenten.
7. Start online onderwijs vanaf 4 januari.
Deze lockdown wordt er geprobeerd om de instructielessen zo goed mogelijk door te laten gaan.
8. Nieuwe datum aansluiten bij leerlingenraad.
Na de lockdown zal er een nieuwe datum worden geprikt.
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9.Preventiemedewerker
De leden van de Medezeggenschapsraad stemmen in met de benoeming van Sanne Creuëls als
preventiemedewerker van IKC De Geluksvogel.
10. Rondvraag : geen!
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