Mededeling van de Medezeggenschapsraad
Juni 2020

Dit is de laatste mededeling vanuit de MR voor dit schooljaar. De afgelopen twee maanden
waren ook voor de MR bijzonder. We informeren u graag over wat wij de afgelopen periode
besproken hebben. En voor de goede orde, ook wij hebben via videobellen vergaderd.
Dit hebben we gedaan
De onderwerpen die de afgelopen 2 maanden binnen de MR zijn behandeld zijn globaal in
twee groepen in te delen:
• Adviezen en regelgeving rondom aanpassingen op school in verband met het
Corona-virus;
• Voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.
We lichten beide hieronder kort toe.
Regelgeving rondom Corona-virus. Wat betekent het voor onze school.
Volgend op de besluiten die onze regering nam, moesten scholen invulling geven aan de
steeds veranderende situatie. Daar komt veel bij kijken en er zijn daarom diverse
protocollen met spelregels opgesteld. U bent via deze protocollen door de school
geïnformeerd over de nieuwe situaties: eerst halve klassen en inmiddels weer hele klassen.
We hebben als MR intensief meegedacht over alle nieuwe spelregels. We hebben ons de
vraag gesteld over de beheersbaarheid van de maatregelen, maar ook over eventuele
(gezondheid)-risico’s. Daarbij hebben we soms snel moeten schakelen.
Voorbereidingen nieuwe schooljaar.
Ook voor het nieuwe schooljaar hebben we over een aantal belangrijke onderwerpen onze
adviezen uitgebracht.
A)
We hebben intensief over het nieuwe jaarrooster gesproken. Het resultaat denken
we, is een goede mix van belangen. Rust en regelmaat als het gaat om lestijden voor
de kinderen, een evenwichtige verdeling van studiedagen over het jaar en een mooie
verdeling van de vakanties. Het nieuwe jaarrooster heeft u inmiddels ontvangen.
B)
Voor de schoolleiding is het altijd weer een gepuzzel om een goed passende
groepsindeling voor het volgend schooljaar op te stellen. Rekening moet worden
gehouden met het budget, het aantal leerlingen en allerlei onderwijsaspecten. Wij
hebben als MR onze zorgen gedeeld over de grootte van enkele groepen. We
hebben aangegeven dat juist deze groepen toch echt wel een zeer ervaren leerkracht
verdienen. Onze zorg is door de schoolleiding erkend.

Hier zijn we mee bezig
De belangrijkste onderwerpen die op de agenda staan (we gaan daar volgend schooljaar
mee verder) zijn:
• Oudertevredenheidsonderzoek;
• Duurzaamheid.

We lichten de punten kort toe.
Oudertevredenheidsonderzoek:
De resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek leveren ons diverse
aanknopingspunten op om onze school nog beter, nog fijner en nog veiliger te maken.
Daarom gaan we in ieder geval aan de slag met zaken als: verkeersveiligheid, pesten op
school en goede communicatie met ouders.
Duurzaamheid;
Een duurzame leefstijl wordt op school aan onze kinderen geleerd. Maar de school wil zich
zelf ook steeds duurzamer door ontwikkelen. Kansen die daarbij benut kunnen worden zijn
er volop, met als topper misschien wel een groene speelplaats. Daar kan de MR prima in
meedenken.
Tenslotte
Binnenkort komt er in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad een vacature vrij.
Deze plek willen we graag snel opvullen.
Voelt u er iets voor om in de MR zitting te nemen, mee te denken en uw stem uit te
brengen over schoolse zaken, meldt u dan snel aan!
Mail aan: amber.schaapveld@xpectprimair.nl
Ook voor de MR is dit een bijzonder schooljaar. We hebben noodgedwongen onze agenda
wel eens aan moeten passen, omdat er in verband met de coronacrisis over belangrijke
besluiten moest worden geadviseerd. Maar al met al zijn we er wel van overtuigd, dat we
onze adviezen zorgvuldig hebben kunnen nemen, dat we waar nodig echt mee hebben
kunnen denken en dat onze inbreng goed is opgepakt.
We pakken de draad na de zomervakantie met nieuwe energie weer op.
Hebt u vragen of wilt u iets kwijt aan de MR dan kan dat via: wegwijzermr@gmail.com

