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Even bijpraten
Afgelopen dinsdag heb ik, net zoals u dat wellicht ook heeft gedaan, met enige teleurstelling de Coronapersconferentie bekeken. We wisten natuurlijk allemaal al dat er weinig versoepelingen mogelijk waren, maar
stiekem hoop je toch dat er positief nieuws gaat komen. Helaas moeten we voorlopig een weekje langer wachten
op het openen van terrassen en winkels.
Ook deze week hebben we enkele klassen niet mogen ontvangen op school vanwege collega’s die getest moesten
worden, of omdat een gezinslid van een collega een test moest ondergaan. Groep 7Q heeft gisteren en vandaag al
vanuit thuis onderwijs gehad en helaas is ook groep 1/2 I vanmorgen naar huis moeten gaan wegens een positief
geteste leerling
Afgelopen dinsdag heeft onze nieuwe leesconsulente, mevrouw Doortje Bongaarts, een presentatie gegeven over
een project aan de groepen 8. De schoolverlaters gaan aan de start met een “boekendoos” en presenteren deze op
een later moment aan elkaar. Kinderen van KOM.MIJN die nog geen biebpasje hebben, kunnen dit aanvragen via
www.bibliotheekvenlo.nl/diensten/lid-worden. Een biebpasje voor basisschoolkinderen is gratis, dus mocht u nog
geen pasje hebben voor uw kind(eren), dan kunt u via deze link een pasje aanvragen.
Aanstaande vrijdag besteden we aandacht aan de Koningsspelen. Onze gymdocent, Tijn Wabeke, heeft geregeld
dat er leuke sportmaterialen op school aanwezig zullen zijn, die we deze dag mogen gebruiken. Natuurlijk worden
alle Corona-maatregelen nageleefd gedurende deze dag, zodat het voor iedereen veilig is om mee te doen. Nu
hopen dat de weergoden meewerken zodat we alle activiteiten die we gepland hebben buiten kunnen doen.
Ik wens iedereen een heel fijn, zonnig weekend toe en tot volgende week.
Hartelijke groeten,
Anouk van Lierop
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MR bijeenkomst 25 maart 19.30 uur
Ook vanavond was het weer volle bak. Maar helaas allemaal nog steeds vanuit huis. Zullen we nog een gezamenlijke
vergadering hebben dit schooljaar? Ik hoop het toch echt. Gewoon elkaar allemaal weer echt in de ogen kijken ipv naar
het scherm te kijken.
Maar ondanks deze digitale manier van vergaderen hebben we weer een volle agenda. Voorzitter juf Margon leidt ons
door de avond heen.
Ingekomen stukken waren er een paar van de GMR en het Openbaar onderwijs.
Er waren ook een aantal Mededelingen vanuit Anouk.
1 April zou er een datagesprek zijn (o.a. over de Citoresultaten) met de clusterscholen van Tegelen-Belfeld en het
bestuur van Kerobei. KOM.MIJN lag hiervoor netjes op schema en had alles bijna op een rijtje. Voor een paar andere
scholen kwam deze datum echter nog te vroeg waardoor dit gesprek uitgesteld is. Ook de schoolaudit en daaraan
gelinkt de beoordeling van de directeur is uitgesteld.
En dan was er nog een brief van de minister Arie Slob die deze week in de bus viel. Er moest binnen een paar weken een
scan gemaakt worden van iedere school over iedereen ervoor stond en hoe ze achterstanden bij leerlingen moesten
gaan inhalen. Hier is een flink bedrag mee gemoeid. Hoeveel precies, wordt pas in juni bekendgemaakt. Daar dit
allemaal met een hoog tempo er weer extra bij komt, gaat Anouk dit eerst met meerdere directeuren bespreken hoe
aan te pakken. Het vergt namelijk weer heel veel tijd en energie van het team om dit bovenop alle extra zaken die er al
lopen dit mee te pakken. We zijn benieuwd wat er uit komt.
Een vraag die ik me dan stel is of er wel achterstand is? Uiteraard zijn er leerlingen die onder een bepaald niveau zitten.
Maar er zijn er ook die wellicht boven dit niveau zijn gekomen. Dit was voor Corona ook al volgens mij. Door thuis te
werken hebben ze wellicht meer rust en persoonlijke begeleiding gehad. En vergeet niet wat ze allemaal extra geleerd
hebben in zelfstandig werken, plannen en digitale vaardigheden. Hierop wordt namelijk niet getoetst.
Uit de reacties van de leerkrachten blijkt ook dat achterstand een gevoel is. Maar dat de kids echte kanjers zijn die met
deze situatie allemaal erg goed zijn omgegaan. Een compliment aan al onze kids.
Bent u anders van mening of wilt u het hier eens over hebben. Laat dan wat weten aan ons als MR. We horen graag hoe
u erin staat.
Zoals al gehoord in de nieuwsbrief was er een vacature voor KOM.MIJN. Deze is na een nieuwe procedure ingevuld en in
het nieuwe schooljaar komt er weer een meneer bij op KOM.MIJN. In welke groep en hoe de hele formatie er uit gaat
zien voor komend schooljaar is nog even een puzzel. Zodra dit weer ingevuld is zal dit uiteraard weer met iedereen
gedeeld worden.
Ja en het onderwerp Corona kon natuurlijk niet achterblijven op de agenda. Wat vinden wij als ouders hoe het gaat en
hoe staan de leerkrachten er in?
Ik denk dat de informatie via ISY erg goed is. We worden voldoende geïnformeerd, niet teveel en niet te weinig. Wat
mooi dat we ISY hebben. Stel je voor, er moest elke dag nog een briefje meegegeven worden, ik moet er niet aan
denken.
Er worden ook nog suggesties meegegeven om het wellicht nog makkelijker te maken. Plaats op de website de
beslisboom, of je kind wel of niet naar school mag staat hierin uitgelegd. Dan is deze makkelijk terug te vinden als je
hem nodig hebt.
Tevens een tip van een ouder om alvast een DigiD aan te vragen voor je kind. Dan kun je namelijk sneller getest worden,
blijkt uit de praktijk.
Met de leerkrachten gaat het ook goed. Uiteraard blijft het lastig wanneer er iemand positief getest wordt in een klas.
Maar over het algemeen is dit wel te doen. Uiteraard is dit per groep weer heel anders.
De school is ook weer doorgelicht m.b.t. het subsidietraject. 12 groepen zijn geobserveerd en er hebben gesprekken
met leerkrachten plaatsgevonden. Hieruit volgt in de komende week een uitkomst die met iedereen besproken wordt.
In de rondvraag kwam nog de mondkapjesplicht voor ouders op het schoolplein ter sprake. Hopelijk is het voor iedereen
duidelijk dat dit gewoon verplicht is en ons allen helpt om zo snel mogelijk weer terug te komen op het “oude” normaal.
Hiermee wordt de avond afgesloten en kan de laptop weer dicht. Hopelijk volgende keer weer live op school. Duimt u
mee?
Met vriendelijke groet, namens de MR
Bart Bongaerts
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