
Nieuwsbrief MR april 2020 

Vergaderen kan ook via View 

Wij hebben onze waardering uitgesproken over hoe in korte tijd het thuisleren vorm heeft gekregen. 

Het inrichten van alle ICT, het uitdelen en opstellen van de weekopdrachten en het bereikbaar zijn 

van de leerkrachten, super. En ook wordt er best wel wat van de ouders gevraagd. Maar al met al 

verloopt alles zeer goed.  

De scholen dicht maar wel een MR vergadering in de agenda. Deze hebben wij dan ook gewoon 

doorlaten gaan. Alle leerkrachten via hun eigen laptop en de ouders via het Chromebook van hun 

kind. Leuk om ook als oudergeleding te ervaren hoe View op het Chromebook werkt.  

Nieuwe MR leden gevonden 

Wij zijn blij om te kunnen melden dat er zich twee kandidaten hebben aangemeld. Wij zullen beide 

uitnodigen op de laatste vergadering van dit schooljaar. Wij hopen dat de vergaderlocatie op school 

kan en mag plaatsvinden.  

 

Veiligheidsplan 

Er is een centraal veiligheidsplan welke geldt voor alle OPO scholen. Vanuit de GMR is aan elke MR 

gevraagd dit plan goed door te nemen. Het is een zeer uitgebreid plan met onderwerpen van 

ontruiming, pestprotocol tot en met de meldcode inzake Veilig Thuis. Het plan was de afgelopen 

jaren wel aangevuld maar ook stonden er nog zaken in de opnieuw bekeken moeten worden. Onze 

feedback hierover is meegegeven aan de GMR. 

                  

 



Formatie 2020/2021 

De Zwaluw valt onder het OPO bestuur en daarom is er niet alleen een formatie die rond moet 

komen op de Zwaluw. De formatie moet ook op de andere scholen passend zijn. Hoe dit werkt? Er 

wordt gekeken naar het aantal leerlingen die stonden ingeschreven op 1 oktober 2019. Met dat 

aantal leerlingen kijkt Stichting OPO HvT hoeveel groepen gevormd kunnen worden. Dit vraagt 

altijd maatwerk, want hoeveel leerlingen wil je maximaal in een bepaald leerjaar? Hebben de 

leerkrachten voorkeur voor een bepaalde groep en/of werkdagen? Het is een passen en meten waar 

wij als MR ook in meekijken. Vanzelfsprekend is het vooral belangrijk, dat het team zich kan vinden 

in de formatie. Maar ook de oudergeleding van de MR kijkt kritisch mee. 

Het team van de Zwaluw heeft onlangs een toelichting gekregen van het OPO bestuur op hun 

voorstel van de “boven schoolse formatie”, alle OPO-scholen en overige medewerkers en het OPO 

kantoor. Vragen die het team had, denk bijvoorbeeld aan de verdeling over de scholen, zijn gesteld. 

De directie heeft deze vervolgens ook meegenomen in het verdere overleg met het schoolteam. 

Zodra exact bekend hoeveel fte er naar de Zwaluw gaat, kan er gestart worden met een goede 

verdeling van de groepen.  

De directie en de “opleiders in de school” van de Zwaluw gaan zich ook komend jaar weer inzetten 

om goede LIO’ers te werven. Een LIO’er is een Leraar in Opleiding die in het laatste jaar zit van de 

PABO. Afgelopen jaren zijn er al veel LIO’ers voor bij de Zwaluw afgestudeerd. Wellicht leuk om te 

vermelden dat onder andere Lieke, Rutger en Arjen verbonden zijn gebleven aan de Zwaluw. 

Meedenken of ideeën?  

Wil je meer weten, heb je een idee, spreek één van de MR leden aan of mail ons mr@opohvt.nl   

Belia Hijlkema 

Voorzitter MR 
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