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Terugblik schooljaar vanuit de MR
Vanuit de oudergeleding van de MR kijken we terug op een energiek, uitdagend en flexibel schooljaar!
We zijn gestart met groene schoolpleinen en door de aandacht voor de schoonmaak is ook binnen in de
scholen de leefbaarheid voor onze kinderen verbeterd. We hebben gesproken over de begroting, de
beleidskaders voor 2020 en meegedacht over de verdeling van de verschillende klassen voor het
nieuwe schooljaar. We hebben stil gestaan bij mogelijke oplossingen voor de uitdagingen van de tussen
schoolse opvang. Wij zijn uiteraard kritisch op de tariefaanpassingen, maar we vinden de kwaliteit van
de begeleiding tijdens deze pauze momenten ook heel belangrijk.
We hebben de leerlingenraad gesteund bij het vragen van aandacht voor het leren van de Engelse taal
in de middenbouw en hebben de directie uitgedaagd hierover na te blijven denken voor komende
schooljaren. Helaas wordt het lesprogramma nu nog niet aangepast, maar het blijft onze aandacht
krijgen!
Tenslotte hebben wij meegedacht over de aanpassingen die nodig waren door deze Corona-tijd. We
zijn hierover goed, volledig en tijdig geïnformeerd, werden betrokken bij besluitvorming en hebben
vanuit vertrouwen aan de zijlijn meegekeken met de directie en het team. We waarderen de flexibiliteit
van het totale team van onze school; complimenten hoe alle leerkrachten hier op een passende en
flexibele manier mee zijn omgegaan! Van video contact, app contact met de juf of meester, online
lessen, bezoekjes aan de deur en aangepaste les- en kamp programma’s tot het ontzorgen van zo veel
mogelijk ouders door de noodopvang. Laten we hopen dat deze aanpassingen niet meer nodig zijn in
het nieuwe schooljaar!
Heb jij punten waarover je graag mee wil denken, waarover je meer wil weten of waarvan jij het
belangrijk vindt dat de MR dit meeneemt? We nodigen je voor het nieuwe schooljaar graag uit om ons
te voorzien deze input! Je kunt dit doorgeven door een mail te sturen aan Charles.frumau@inos.nl of
een van ons even op te zoeken.
Fijn zomervakantie!
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