VASTGESTELD verslag extra vergadering MR ARHC 2 oktober 2020 (via Google Meet)
Aanwezig:

Afwezig mk:

MR:
- 6 personeelsleden
- 1 ouder
- 2 leerlingen
Schoolleiding
1 leerling en 2 ouders

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 17.03 uur.
Dit is een extra MR-vergadering met de volgende agendapunten:
- Mondkapjes
- Overgangsnormen

2.

Mondkapjes
Gisteren, 1 oktober, adviseerden de minister van onderwijs en de VO-raad de
middelbare scholen dringend om leerlingen mondkapjes te laten dragen bij
verplaatsingen. De schoolleiding (SL) stelt, na bespreking in de GSF, voor om de
leerlingen te verplichten mondkapjes te dragen bij verplaatsingen en dit in de
schoolregels op te nemen. Hierna wil de SL met een vertegenwoordiger uit de PRM,
de ouder- en leerlinggeleding sancties vaststellen.
Vragen/opmerkingen:
- Zijn er alternatieven onderzocht, zoals half-gevulde klassen waar leerlingen
afstand kunnen houden? SL: ja, er zijn vier scenario’s die de SL eerst met de
PMR en daarna met de ouder- en leerlinggeleding zal bespreken, maar de SL wil
nu de richtlijnen van de minister en de VO-raad volgen.
- Geldt de mondkapjesverplichting ook in de aula? SL: leerlingen die lopen of staan,
dienen een mondkapje te dragen, leerlingen die zitten mogen het kapje af doen.
De SL wil leerlingen stimuleren om in de pauze naar buiten te gaan.
- Kunnen er buiten tenten worden geplaatst voor de leerlingen? SL: dit is bekeken
maar door de gescheiden pauzes is er in de aula voldoende ruimte.
- Picknickbanken en tafels buiten? SL: dit loopt voor het grootste deel via de
gemeente maar misschien biedt het eigen grasveld een mogelijkheid.
- Patio Schutter met meer zitmogelijkheden? SL zal het onderzoeken.
- De ouderraad wil graag dat de SL de RIVM-richtlijnen volgt. Dienen de
mondkapjesverplichting en de sancties in de schoolgids of schoolreglement te
worden opgenomen? SL: dit is afhankelijk van de sancties. Passende sancties
zullen volgende week in een klein groepje worden uitgewerkt.
- Als schoonmaken een sanctie wordt, dan graag ná schooltijd (geen lesuitval).
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Voorbereidingsgroep uitwerken sancties: René Karman, Guus Warringa, Niels van
Kaam en Daan Thomas.
STEMMING
Mondkapjesverplichting leerlingen bij verplaatsingen, ter instemming van de
gehele MR
voor:
alle aanwezige MR-leden
tegen:
0
onthouding:
0
De MR stemt unaniem in met de verplichting tot het dragen van een
neus-mondmasker bij verplaatsingen in de school, conform de richtlijn van het
RIVM en de VO-raad. Deze verplichting zal in de schoolregels worden
opgenomen. Het gaat om een tijdelijke verplichting.
3.

Overgangsnormen
In de MR-vergadering van 29 september is de onjuiste versie van het document
besproken. Het document bevatte niet de wijzigingen die voor 2020-2021 waren
gemaakt. De correctie versie dient opnieuw door de MR bekeken te worden. Volgende
week maandag zal de secretaris de juiste versie rondsturen en een voorstel doen voor
een tijdstip waarop het behandeld kan worden.

4.

Wat verder ter tafel komt
Brandalarm
Er was vandaag brandalarm in de Schutter omdat een papierhouder in een toilet in
brand stond. De brand is geblust en het gebouw is ontruimd.
Opmerkingen:
- Er zijn meerdere nooduitgangen maar leerlingen weten ze niet allemaal te vinden.
Eén nooduitgang stond vol rook en de voordeur leverde opstoppingen op.

5.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.23 uur.
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