
                                             

     

Beste ouders,  

Bij deze weer een update vanuit de MR. De afgelopen periode zijn we veel betrokken geweest bij de 
beslissingen rondom alle coronamaatregelen. Inmiddels lijkt het ergste achter de rug en kan er weer meer 
vooruit worden gekeken. Na weken lang online contact, konden we op 9 juni (teams-moe) ook eindelijk weer 
in de school afspreken. Het eerste deel met de ouders en de leerkrachten, het tweede deel met Danny erbij.   

We hebben het eerst over de formatie voor komend schooljaar gehad. Er moesten keuzes gemaakt worden, 
omdat zowel de financiën als het leerling aantal veranderen. Danny heeft de keuzes toegelicht. Speciale 
aandacht ging hierbij uit naar de combiklas 6/7 die er volgend jaar komt. Er is besproken op welke manier de 
leerlingen worden ingedeeld. Daarnaast is gekeken naar de manier waarop komend jaar de 
leerkrachtondersteuners zullen worden ingezet en de manier waarop de taken binnen de interne begeleiding 
worden overgedragen en verdeeld. Over dit laatste viel ook al wat te lezen in het laatste Cirkelnieuws.  

Ook is de begroting voor komend schooljaar uitgebreid besproken. De Cirkel zal het komen jaar met minder 
beschikbare middelen moeten doen. Aan de ene kant omdat het leerlingaantal terugloopt. Aan de andere kant 
vallen een aantal ondersteuningsmiddelen vanuit het bestuur komend jaar weg, wat ook eigenlijk een 
compliment is, want dat betekent dat de school weer sterk genoeg is om het meer zelf te doen. Maar dit leidt 
dus tot keuzes op personeelsgebied en ook op andere gebieden. Als MR vinden we het fijn dat Danny goed 
kon uitleggen welke keuzes zijn gemaakt en dat er ook onderwerpen zijn, waarbij ervoor is gekozen om niet te 
snijden in de beschikbare middelen of deze zelfs uit te breiden. Dit geldt onder andere voor de begeleiding 
voor kinderen met een anderstalige achtergrond (NT2) en voor de begeleiding van kinderen die meer of ander 
soort uitdaging nodig hebben bij het leren (MB/HB).  

Daarnaast is door school een protocol opgesteld voor wanneer we in de toekomst, onverhoopt, weer met 
schoolsluiting en afstandsonderwijs te maken krijgen. Hierop hebben de leden van de MR feedback gegeven. 
Tot slot is besproken dat Danny de schoolgids voor komend schooljaar voorlegt aan de leden van de MR. Wij 
moeten hiermee instemmen. Dit proces in inmiddels gaande. De nieuwe schoolgids zal op de website van 
school geplaatst worden.  

Vanuit de MR kijken we terug op een bijzonder schooljaar. Voor de ouders in de MR was dit hun eerste jaar als 
lid, maar wat een jaar was het! We hebben heel veel waardering voor de manier waarop school en ouders zijn 
omgegaan met Corona. Het was voor iedereen nieuw en beslissingen moesten op het moment zelf genomen 
worden. Dit vroeg veel aanpassingsvermogen voor zowel leerkrachten als ouders. We vonden het fijn hier 
vanuit onze rol ook een bijdrage aan te leveren en doen dat ook graag komend jaar weer. Al hopen we 
uiteraard wel op een jaar zonder zulke grote gebeurtenissen.  

Bij deze wensen we iedereen een hele fijne zomer toe en graag tot volgend schooljaar!  

Leny, Roos & Roel (ouders)  
Zuleikha, Fransje & Karen (leerkrachten) 

 

 


