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1 Ingekomen stukken 

Verzoek VSO 4 daagse schoolweek. Vandaag is gestart met de 4 daagse schoolweek, ervaringen 
worden uitgewisseld. Leerlingen reageerden goed. Lessen worden in lessonUp en SOM gezet. Vraag 
Van M waarom wordt het huiswerk niet in Classroom aangeboden. Dit wordt nagevraagd. Waarom 
wordt er verschillend gewerkt in Houten en Bilthoven? 

Verzoek Mondkapjes VSO. Alle leden stemmen in, de noodzaak voor meer maatregelen is bij ieder 
helder en conform advies van de PO-raad. Willen we ook weer de 1,5 m afstand voor leerlingen, al is 
dit in Bilthoven moeilijk te realiseren door de kleine klassen. Hoe zit het met kosten voor 
beschermingsmiddelen? I merkt op dat de CO2 meters in Bilthoven vaak op oranje staan dan moet 
erg eigenlijk naar buiten gegaan worden maar dit wordt steeds minder gedaan. Vragen we na bij 
overleg met P. 

2 Onderwijs en Ondersteuning. Herstart onderwijs SO en VSO. H merkt op dat zij ervaart dat er 
weinig wordt gedaan met richtlijnen en bescherming in het begin, de situatie werd later geëvalueerd 
en bijgesteld waar mogelijk. De trap bij VSO Bilthoven is erg smal bv. Daar slalomt men om elkaar 
heen.  

3 Coronaprotocollen. We hebben geen nieuwe protocollen ontvangen sinds begin schooljaar. De 
looproutes zijn weer opgepakt. Leerlingen mogen bij elkaar zitten. 

4 Financiën en beheer. Geen nieuws 

5 GMR. De voorzitter is weg en er wordt gezocht naar een nieuwe. Vragen gaan via K. Veel nieuwe 
leden en er moet gewerkt worden aan een nieuwe structuur. 

6 Leerlingen in Mr. Er zijn 2 leerlingplekken in de MR vrij, na de vakantie wordt er gestart met werven 
middels flyers. 

7 Cursus. Cursuswensen worden geïnventariseerd en er volgt overleg met de GMR over een 
gezamenlijke cursus. 

8 Wat verder ter tafel komt. A stelt de vraag hoe kunnen we zorgen dat docenten veiliger les kunnen 
geven. Dit wordt met de taskforce overlegd en met de directies middels overleg met P. D merkt op 
dat voor de zomer de bordjes, lijnen en andere maatregelen duidelijker waren en dat dat nu een stuk 
minder is, dit wordt besproken. Ook komen er leerlingen verkouden op school. Er wordt gevraagd 
naar spatschermen tbv het VSO. Over het algeheel is er de wens voor meer eenduidigheid in 
bescherming voor zowel docent als leerling. 

9 Rondvraag.  Hoe gaan we de cursus aanvragen, overleg met GMR. Het werkverdelingsplan 
Bilthoven komt eraan na bijstelling. M de online ouderavond is positief bevallen, er was van te voren 
goede info versterkt waardoor alles vlot verliep. Fijn dat je het op je eigen moment kon kijken, 
handig als je meerdere kinderen op school hebt. 

Sluiting 

 

 

  

 


