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Het is een bijzonder jaar geweest. Het afgelopen half jaar stond in het teken van de 
corona-crisis. Dit heeft geleid tot een grote mate van flexibiliteit en 
aanpassingsvermogen van zowel het team als ouders en leerlingen tijdens het 
thuiswerken. De betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen is 
versterkt en er heeft intensieve communicatie met de leerkrachten plaatsgevonden.    
 
We zijn het jaar begonnen met het bespreken van het buddy systeem voor 
de nieuwe ouders (voornamelijk met kinderen in groep 1). Het buddy systeem heeft 
als doel om nieuwe ouders de gelegenheid te geven om wegwijs te worden in de 
school en om antwoorden te krijgen op vragen die er op dat moment leven.    
  

De MR hecht veel waarde aan het welzijn van de kinderen en het onderwijs 
personeel. Er is één melding geweest over een situatie tussen onderwijs personeel 
en een leerling. Wij hebben de processen die nodig waren binnen de situatie 
besproken, alsmede de procedure klachtenregeling. We zijn tot de conclusie 
gekomen dat de doorlopen processen correct waren. 
  

Door de Corona crisis is er besloten de MR verkiezing uit te stellen tot volgend jaar.  
  

Volgend jaar hopen we meer samen te gaan werken met de SAS. Een mooie eerste 
stap is het samen vieren van het Sinterklaasfeest. Nadere informatie volgt hierover. 
Wij hopen ook de verkeerssituatie verder te verbeteren in overleg met de gehele 
brede school. 
 
Tijdens de Corona crisis is er om de week contact geweest met de MR over de 
actuele ontwikkelingen met betrekking tot het thuisonderwijs. Vanuit de MR is er een 
oudervragenlijst samengesteld met als doel feedback te krijgen op hoe ouders het 
thuisonderwijs hebben ervaren en welke aandachtspunten er zijn om rekening mee 
te houden als er een tweede schoolsluiting mocht komen. Veel ouders hebben hier 
gebruik van gemaakt, wat laat zien dat de ouderbetrokkenheid groot is. De reacties 
waren overwegend positief. 
  

In de laatste vergadering van dit schooljaar heeft de MR vragen gesteld over de 
wachtwoorden van de school-emailadressen van de kinderen. Bij dit onderwerp 
waren wijzigingen noodzakelijk ter verbetering van de veiligheid. In overleg met de 
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directie, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de AGV 
medewerker van Surplus zijn maatregelen getroffen. 
  

Het uitgebreide schoolplan voor 2020- 2024 en de begroting zijn bekeken en na het 
stellen van enige vragen goedgekeurd. Tevens zijn het formatieplan en het 
vakantierooster voor 2020-2021 goedgekeurd.  
  

  

Tot slot willen wij u heel erg bedanken voor de betrokkenheid van afgelopen jaar. 
  

Fijne vakantie en tot volgend jaar, 
  

Ellen Brouwer 
Annelotte van Maanen 

Elly de Jong 

Marije Boot 
Annemarie Konijnenburg 

Mark Vermin 
 

 

 


