NOTULEN
Betreft:
Aanwezig:

extra MR-vergadering 28 april
Sjoerd, Frenny, Patricia, Frank, Marja, Ad en Mérit

We komen met de MR extra bij elkaar om de opening van de school vanuit de coronacrisis
door te nemen. Doel van het overleg is om de hoofdlijnen van het plan van aanpak vast te
stellen.
Het voorstel vanuit de school is om met vijf halve dagen te gaan werken waarop de kinderen
naar school komen, een ochtend- of een middagdeel. Deze keuze heeft niet de voorkeur van
de oudergeleding van de MR, die kinderen liever hele dagen naar school zien gaan.
Diverse uitgangspunten voor keuze tussen het halve en hele dagenmodel worden besproken:
1. Corona-veiligheid: zo min mogelijk contactmomenten in en rondom school
2. Kinderbelang: voldoende voortgang in en zicht op leerontwikkeling
3. Ouderbelang: balans tussen werk en thuisleerbegeleiding
4. Lerarenbelang
5. Praktische mogelijkheden
De school heeft verschillende argumenten om toch voor het halve dagenmodel te kiezen. Ze
hechten er veel waarde aan om de kinderen iedere dag te zien en hen iedere dag structuur en
rust te bieden. Ook is deze optie praktisch het makkelijkst realiseerbaar voor de school
vanwege de aansluiting bij de BSO, die alleen vanaf 12:00 uur opvang kan bieden en omdat er
geen overgang naar een continurooster nodig is.
Na een uitgebreide discussie over de voor- en tegens en realiserende dat het waarschijnlijk
voor een beperkt aantal weken is, stemt de oudergeleding van de MR in met de halve dagen
invulling. De ouders geven daarbij wel aan dat ze er belang aan hechten dat het (t)huiswerk
goed wordt ingeregeld.
De oudergeleding daagt De Schakel uit om op de langere termijn na te denken over een
digitaliseringsslag. Juist deze tijd is een mooie aanleiding om hier als school nog grotere
stappen in te maken. Andere basisscholen bieden hiertoe goede voorbeelden.

