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VASTGESTELD verslag extra vergadering MR ARHC 20 augustus 2020 (via Google 
Meet) 
 
Aanwezig: MR:  

- personeel: 6 personeelsleden 
- ouders: 2 ouders 
- leerlingen: 2 leerlingen 
Schoolleiding 

 
0. Opening (19.31 uur)  

De voorzitter opent de vergadering. Dit is een extra MR-vergadering met de volgende 
agendapunten: 
1. Mededelingen 
2. Corona-maatregelen 
3. Data MR-vergaderingen 2020-2021 

 
1. Mededelingen 

- Een collega van de GSF-OOD die 3 dagdelen/week voor het ARHC werkte, is 
onverwacht overleden. Er is een gedenkruimte ingericht en er volgt een 
herdenkingsmoment. 

 
2. Corona-maatregelen 

De schoolleiding (SL) heeft voor de start van het schooljaar een bericht verstuurd aan 
ouders en leerlingen met Corona-maatregelen en de SL wil deze maatregelen met de 
MR bespreken. Het was niet mogelijk om de MR vóór het versturen van het bericht bij 
elkaar te roepen, er is wel telefonisch contact geweest met de MR-voorzitter. 
Het gaat om de volgende maatregelen: 
1. dringend verzoek aan leerlingen en personeel om mondkapjes te dragen in de 

gang en aula  
2. bij les wissels wisselen eerst de leerlingen en daarna (bij de tweede bel) de 

docenten 
3. spreiding pauzes  

De SL heeft de eerste twee punten aan het personeel voorgelegd en voor beide 
punten was ongeveer 65% voor, 45% was voor een combinatie van de maatregelen. 
Het MT heeft vervolgens besloten beide maatregelen in te voeren. 
 
Vragen/opmerkingen: 
- Waarom wordt leerlingen gevraagd om mondkapjes te dragen? SL: het is de 

vraag of het juridisch haalbaar is om het verplicht te stellen. De SL is tevreden hoe 
de leerlingen het verzoek tot nu toe opvolgen. 
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- Het gebruik van eenrichtingsverkeer in de gangen wordt niet opgevolgd. SL: een 
deel van de maatregelen was dat het eenrichtingsverkeer vervalt door het dragen 
van mondkapjes. De bestickering is er nog wel (voor als het weer nodig mocht 
zijn) en dat is verwarrend. De SL zal vragen de stickers af te plakken. 

- Minderjarige leerlingen kunnen via de ouders worden aangesproken over het 
dragen van mondkapjes. SL: aan de ouders is gevraagd om hierover in gesprek te 
gaan met hun kind. 

- De leerlingenraad ontving de volgende signalen: 
- eenrichtingsverkeer is niet duidelijk. SL: zie eerdere opmerking hierover. 
- docenten zijn niet eenduidig in hun aanwijzingen over het dragen van een 

mondkapje door leerlingen. SL: dit staat wél duidelijk in de instructies voor 
docenten. 

- geen eenduidige aanwijzingen voor het schoonmaken van tafels, het gebeurt 
aan het begin of het eind van de les. SL: dit moet aan het begin van de les, 
leerlingen zijn dan zelf verantwoordelijk voor een schone tafel. 

- Pauze houden is niet toegestaan in de gangen. SL: door de gespreide pauzes zijn 
er lessen tijdens pauzes en lokalen hebben deuren open voor de ventilatie. Om 
geluidsoverlast in de lessen te voorkomen is het niet toegestaan tijdens de pauze 
in de gangen te zitten. De binnenplaats-Schutter kan misschien meer pauzeruimte 
geven. Tip: let dan op lokaal G3 en G12 met ramen die hierop uitkijken. 

- Pauze en slecht weer: tijdig buitenconstructies voorbereiden. SL neemt dit advies 
mee en overlegt z.s.m. met de GGD wat er verder nodig is (voor bijvoorbeeld 
ventilatie van lokalen). De GSF organiseert de GGD- afspraak. 

- Wat gebeurt er als een leerling Corona krijgt? SL: daar ligt een plan voor, de GGD 
heeft de leiding en bepaalt welke maatregelen nodig zijn (quarantaine voor 
leerling/klas/school). 

- Herhalen van de maatregelen is belangrijk. Er zijn veel vragen, kunnen mentoren 
hierover met leerlingen in gesprek gaan? SL: er komt een FAQ op de website en 
het MT zal dit met de mentoren bespreken. 

- Een (twee-)wekelijkse nieuwsbrief aan ouders over de Corona-maatregelen geeft 
meer rust in de communicatie.  

- Rapport over ventilatie: is dit openbaar? SL: ja. Het ligt bij de GSF. De SL vraagt 
het op en stuurt het aan de MR. 

 
Verdere vragen kunnen aan de MR-secretaris gestuurd worden voor maandag 31 
augustus. De vragen worden dan verzameld en aan de SL voorgelegd. 

 
3. Data MR-vergaderingen 2020-2021 

De MR gaat akkoord met de voorgestelde data. Deze worden vastgesteld. 
Vergaderingen zullen op school zijn tenzij dit niet mogelijk is. 
 

4. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 20.04 uur. 


