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De afgelopen twee maanden zijn er in het Primair onderwijs belangrijke aanpassingen 
doorgevoerd als het gaat om de maatregelen die samenhangen met het corona-virus. Nu de 
kinderen weer naar school mogen zijn er ook weer nieuwe ‘spelregels’ van toepassing. Daarover 
hebben we het in de afgelopen twee MR-vergaderingen gehad. Graag informeren wij u via deze 
mededeling over de belangrijkste onderwerpen die we hebben besproken. 
 

Stand van zaken onderwijs 
Zowel in de februari-vergadering (toen we nog in de thuiswerk-situatie zaten) als in de 
vergadering van maart (toen de kinderen weer op school hun lessen mochten volgen) hebben we 
uitgebreid stil gestaan bij de kwaliteit van het onderwijs, de wijze waarop met ouders wordt 
gecommuniceerd en de toepassing van de dagelijkse spelregels. Over de volle breedte van 
Parelklas, onderbouw en bovenbouw en zowel vanuit het blikveld van het personeel als vanuit de 
ouders bezien komen we tot de conclusie dat de school echt wel zijn beste beentje voor zet.  
Ook al zijn er best beperkingen, zoals: 

 Het werken in de groepsbubbel waardoor groep overstijgende lessen niet mogelijk zijn. 
Juist op onze school worden normaal gesproken veel groep overstijgende lessen 
gegeven, om iedere leerling op zijn niveau per vakgebied de beste uitdaging te geven; 

 Het vervallen van de ‘fysieke’ ouderavond en het daarvoor in de plaats organiseren van 
een alternatieve digitale versie; 

 Het aanpassen van de lestijden, waardoor de extra vakantieweek (leerling vrij) van de 
carnaval werd omgezet naar lestijd; 

 En ook voor de ouders van de MR is het beperkte contact met de achterban soms een 
beperking (een praatje maken met andere ouders op het schoolplein was er immers niet 
bij de afgelopen maanden). 

 

Ouderbetrokkenheid 
Begin dit jaar hebben we ouders opgeroepen om ideeën aan te dragen die bij kunnen dragen aan 
het verhogen van de ouderbetrokkenheid bij de school. Weliswaar was de respons niet groot 
(even een praatjes maken met andere ouders kon immers niet), toch hebben we wel een 
passend voorstel teruggekoppeld aan de directie. We willen de bijbehorende subsidie inzetten 
voor het realiseren van een ontmoetingsplek op het nieuw in te richten groene schoolplein. Een 
uitdagende plek bestaande uit een tafel met banken waar ouders elkaar en leerkrachten kunnen 
ontmoeten om bij te praten over alle mogelijke schoolse zaken. Een plek waar ook eens een kan 
koffie en thee kan worden neergezet om ook informeel onderling van gedachten te wisselen of 
waar juist een gesprek over een vooraf afgesproken thema kan worden gevoerd. 
 

Waar gaan we de komende tijd mee aan de slag? 
Ook de komende vergaderingen heeft de MR een volle agenda. Enkele belangrijke onderwerpen 
die zullen worden behandeld zijn: 

 Talentonderwijs (voorstellen zijn via de GMR van Xpect Primair aangedragen); 

 Cultuuronderwijs; 

 Duurzaamheid (Groen inrichting  Heerenveldendreef, Onze voetafdruk); 

 Formatieplan. 
 

Tenslotte 
Hebt u vragen of wilt u een mening delen over een van de onderwerpen, dan kan dat via: 
wegwijzermr@gmail.com 
 

De volgende MR-mededeling kunt u in mei van ons verwachten. 
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