Nieuwsbrief MR mei 2020
Evaluatie tijdelijk rooster
Na de meivakantie gingen de basisscholen weer open. In eerste instantie was het idee om alle
kinderen elke dag naar school te laten gaan, verdeeld over de dag. Ondanks dat hier zorgvuldig over
nagedacht is was er veel kritiek. Na veel en lang overleg is uiteindelijk toch gekozen om alle
kinderen hele dagen naar school te laten gaan. Ouders konden zo weer een hele dag werken en
gebruik maken van een aansluitende BSO. De totstandkoming en de afstemming tussen MR en
school hebben wij met elkaar besproken en geëvalueerd.

Weer volledig naar school
Op 8 juni was het zover, weer “normaal” naar school. De afgelopen periode hebben de leerkrachten
kunnen ervaren hoe het is om les te geven met inachtneming van alle RIVM regels. De regels
opvolgen ging grotendeels erg goed. Maar de 1,5 meter afstand waarborgen tussen de leerkracht en
alle leerlingen, tja dat is niet altijd even eenvoudig. Helemaal in de kleutergroepen is de 1,5 meter
regel niet haalbaar. Toch zijn alle leerkrachten positief gestemd en hebben ze alle vertrouwen in een
goed verloop. Als ouder geleding van de MR hebben wij dan ook onze waardering voor hun inzet
uitgesproken.

Nieuwe MR leden gevonden
Wij zijn blij om te kunnen melden dat er zich twee kandidaten hebben aangemeld. Marije Wessels en
Jozien Winterman zijn beide uitgenodigd om op de laatste vergadering van dit schooljaar aanwezig
te zijn.

Formatie 2020/2021
Als MR hebben wij op de formatie een akkoord gegeven, op korte termijn hoor je als ouder hoe de
groepen volgend jaar ingedeeld zijn.

Hulp bij subsidiemogelijkheden!!!!
Wij zijn op zoek naar een ouder die affiniteit met het aanvragen van subsidies. Ben jij bekend met
het aanvragen van subsidies dan wel weet jij diverse subsidiepotjes te vinden? We denken dan
bijvoorbeeld aan “groene” subsidies voor het schoolplein en/of inrichting.
Of is het handig dat ouders een vereniging oprichten om zo meer aanspraak te krijgen op diverse
potjes? Allemaal vragen waar wijzelf geen antwoord op hebben en graag ondersteuning in zouden
willen. Dus ben jij of ken jij iemand laat het ons weten! Of neem contact op met René Scholten.
Vervolgens willen we samen met een ouder van de Welp hierin gezamenlijk optrekken.

Meedenken of ideeën?
Wij willen alle ouders bedanken voor hun reacties en feedback. Spelen er zaken maak ze dan
bespreekbaar. Ook als je meer wilt weten of als je een idee hebt, spreek één van de MR leden aan of
mail ons op mr@opohvt.nl
Belia Hijlkema
Voorzitter MR

