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Coronaplan 

Ik hoor u denken: is het weer zover?    . Ik kan u geruststellen: nee, nog niet. Gelukkig 

maar! Wel kunt u in het stukje over de MR lezen dat er een (verplicht) plan is opgesteld hoe 

te handelen àls er weer een uitbraak van corona komt. Dit plan bestaat uit 4 verschillende 

fases en met de MR hebben we nagedacht over hoe dan te handelen. Het geeft een goed 

gevoel een plan achter de hand te hebben dat we kunnen uitvoeren mocht het zover komen. 

Nu maar hopen dat het maken van het plan uiteindelijk tijdverspilling blijkt te zijn geweest!  

MR lid 

Voor de zomervakantie hebben Herma Somers (teamlid) en Gerard van Rijn (ouder Farèl) 

afscheid genomen van de MR (medezeggenschapsraad). Voor Herma zat haar tweede 

termijn erop; 6 jaar heeft zij de belangen van de teamleden in dit orgaan behartigd. Dank 

hiervoor! Voor Gerard lag het iets anders. Hij stapt na twee jaar MR over naar de Raad van 

Toezicht van Prohles waardoor hij zijn MR taak moest neerleggen. Ook jij Gerard bedankt 

voor je wijze woorden en inbreng! Waarderen we zeer! 

De plek van Herma is overgenomen door Elma Guijt; zij behartigt nu samen Gerstine van 

Delft en Fabienne van Rijn de personeelsbelangen. De belangen van de ouders worden 

behartigd door Anne-Marie van der Bent (voorzitter), Bram Hoppenbrouwer en Wiljan 

Meijvogel. Zelf zit ik bij deze vergaderingen om de MR van informatie te voorzien. Ik ben 

geen lid van de MR en stem dus niet mee als het op stemmen aan zou komen. 

Er is nog een plek voor een ouder in de MR. We zoeken een bevlogen vrouw/man die mee 

wil denken en beslissen over beleidszaken. Om een goed beeld te krijgen van wat er zoal 

besproken wordt het lijstje agendapunten van gisterenavond: 

- de financiën 

- gesprek over de inhoud van de studiedag van het team van 19 september 

- het coronaplan voor de komende winter 

- overlast op het schoolplein 

- subsidieaanvraag 

- formatie ontwikkelingen 

- ontwikkelingen binnen Prohles 

- terugblik start schooljaar met barbecue 

- kosten/onkosten rondom de schoolreizen 

Als MR lid denk je mee, geef je advies, beslis je, al naar gelang het onderwerp dat ter sprake 

komt. De MR komt minstens 5x per jaar bij elkaar, bij bijzonderheden kan dit iets meer zijn. 

De vergaderingen starten om 19.30 uur en het streven is om 21.30 uur af te sluiten. Dat lukt 

eigenlijk altijd dankzij de ’strak leidende’ voorzitter       

Mocht u denken: ik wil hier meer van weten of ja, dit zou iets voor mij zijn, stuur dan een mail 

naar mr.farelschool@prohles.nl en de MR neemt vanzelf contact met u op!   
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Verlofaanvragen 

Het moet ons van het hart: het is niet ‘normaal’ meer hoeveel verlofaanvragen we hebben 

ontvangen voor verlof buiten de schoolvakanties om. Sinds het begin van dit schooljaar, 22 

augustus, zijn dat er 24! In 5 weken tijd! En zeker, hier zitten terechte aanvragen tussen. 

Daar hoor je ons niet over en dit verlof verlenen we met alle liefde. Er zitten ook aanvragen 

tussen waarvan we denken ‘kan dat niet op een moment dat er geen school is? De 

leerplichtwet is er toch niet voor niets?’ Het onderwijs komt door dat soort aanvragen echt in 

de knel en dat baart ons zorgen. 

6 oktober komt de leerplichtambtenaar langs om ons te controleren of we wel terecht vrij 

hebben verleend aan de ingediende verzoeken. Wij willen hem ook om advies vragen hoe 

we hier op de juiste manier mee om kunnen gaan. We gunnen een ieder haar/zijn vakantie 

maar dan wel binnen de gestelde kaders zoals de kaders bedoeld zijn.  

Bijlagen 

Ook bij deze nieuwsbrief vindt u informatie van externe partijen. Doe uw voordeel hiermee! 

Agenda september en oktober 

✓ 28 september  ‘Dode hoek’ voorlichting vrachtwagens groep 8 

   Leidse Buitenschool bestaat 100 jaar! Gefeliciteerd! 

✓ 30 september  groepen 6, 7 en 8 op bezoek bij Space Expo  

  

✓ 5 oktober  start kinderboekenweek 

✓ 6 oktober  controle leerplichtambtenaar rechtmatigheid verlofverzoeken 

✓ 10 oktober  spreekuur (13.30 uur) jeugdhulpverlener in de directiekamer 

✓ 18 oktober  Lieke IB netwerk Prohles 

✓ 19 oktober  groep 8 op bezoek bij Northgo 

✓ 20 oktober  voorleeswedstrijden groepen 5-6-7-8 

✓ 21 oktober  einde kinderboekenweek op de Farèl  

alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij; start herfstvakantie 

✓ 31 oktober  we starten weer 

in deze week: luizencontrole 

 

Groeten, 

Hergo.                                                

 

 

 


