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Schoolsluiting, thuisonderwijs, carnaval…
Het zijn weer rare tijden. Op school is het dit keer -in tegenstelling tot maart
2020- niet stil en leeg. De noodopvang en opvang van kwetsbare kinderen
zorgen er namelijk voor dat we iedere dag ook onderwijs in de klas geven,
naast het onderwijs dat we op afstand verzorgen voor de kinderen thuis.
We zien dat er hard wordt gewerkt, maar merken ook dat het voor ouders
steeds zwaarder wordt om de zorg voor de kinderen, het huiswerk van school, het eigen
werk, het huishouden en tijd voor ontspanning te combineren. Helaas is er nog steeds geen
zekerheid over het moment waarop scholen heropenen en maken berichten over besmetting
via kinderen ons bezorgd. Wij weten helaas niets meer dan u en
wachten telkens op informatie vanuit de persconferenties. We hopen
natuurlijk dat we snel weer alle kinderen op school kunnen
verwelkomen, maar hopen ook dat dan voldoende duidelijk is hoe
we dat op een veilige manier doen.

Voor alle activiteiten die op de kalender staan, betekent dit dat we geen idee hebben of ze
door kunnen gaan. Met betrekking tot carnaval kunnen we aangeven dat er sowieso geen
gala-avond op school georganiseerd wordt op donderdagavond 11 februari. We vinden het
niet verantwoord om met de hele school bij elkaar te komen voor een gezellige avond.
Mochten we in de week van 8 februari weer open
mogen gaan, dan besluiten we dan of/hoe we iets
aan carnaval kunnen doen. Vorige week heeft er wel
een jeugdprinsverkiezing plaatsgevonden. Wie de
jeugdprins in 2021 is, is nu nog een verrassing…

Gedichtenwedstrijd
Wist u dat Hanne Jansen uit groep 6 de finale heeft bereikt van de gedichtenwedstrijd in de
gemeente Twenterand? Met onderstaand gedicht heeft Hanne een plekje in deze finale
weten te bereiken. Ze heeft het gedicht opgenomen in een filmpje. Dit filmpje wordt getoond
aan de jury op de Landelijke Gedichtendag op donderdag 28 januari a.s.
Super gedaan Hanne!

Niet vergeten: aanmelden voor Schoolwapps 2.0
Binnenkort gaan wij de nieuwsbrief verzenden via de app
van Schoolwapps 2.0. Degenen die de app nog niet hebben
gedownload en zich nog niet hebben aangemeld, willen wij
dringend vragen om dit zo spoedig mogelijk te doen. De
aanmeldcode op de brief verloopt namelijk over een week. Bent u de brief kwijt dan kunt u op
school een nieuwe code aanvragen.
Wat moet u doen?
Bij het schoolwerk van uw kind zat een paar weken terug een brief met een
unieke aanmeldcode. Op deze brief staat hoe u de app downloadt en een
ouderaccount aanmaakt met behulp van deze code(s). U moet voor ieder
kind een unieke code invoeren om aan de juiste groep gekoppeld te
worden. Meer uitleg vindt u in het filmpje via onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=tBXGE8o0UPw&feature=youtu.be

Adviesgesprekken groep 8
Op donderdag 18 februari a.s. vinden de adviesgesprekken voor het
voortgezet onderwijs plaats met ouders en kinderen van groep 8. In
verband met de coronamaatregelen worden deze gesprekken online
gevoerd. De uitnodiging voor dit gesprek wordt door de leerkracht
verzonden.
Doordat wij in september 2020 ambitiegesprekken gevoerd hebben
waarin duidelijke afspraken gemaakt zijn over de werkpunten van de kinderen, hebben wij
het idee dat de huidige schoolsluiting geen belemmering is voor het geven van een
realistisch advies. De kinderen werken hard aan hun ontwikkeling en krijgen hiervoor ook
tijdens het thuisonderwijs gerichte instructie en/of oefenstof.

Rapporten
Voor de voorjaarsvakantie krijgen alle kinderen van onze school hun rapport. Het beeld van
uw kind op dit rapport is dit jaar wel wat gedateerd. Door de lockdown en de schoolsluiting
zijn de vorderingen namelijk niet gebaseerd op recente informatie vanuit observaties en
toetsen. De waarderingen op het rapport geven weer hoe uw kind ervoor stond in december
2020 vlak voor de kerstvakantie.

Tijdens het thuisonderwijs worden/zijn geen toetsen afgenomen en konden geen observaties
door de leerkracht(en) uitgevoerd worden.
In de tekstblokjes schrijft de leerkracht daarom aanvullende informatie over
de indruk die wij van het leren van uw kind hebben gekregen in de periode
van thuisonderwijs.
Over de manier waarop wij de rapportgesprekken in maart voeren voor groep 1
t/m 7 informeren wij u later. Dit is o.a. afhankelijk van de dan geldende
coronamaatregelen.

Nieuw MR-lid gezocht
Beste ouders en verzorgers,
De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en
besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal
onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de
schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR
zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

In verband met het naderende afscheid van een van de ouderleden zoeken we
een nieuw MR-lid voor de oudergeleding.
Vragen of aanmelden als kandidaat-lid?
U kunt ons bereiken via: mr.wbschoolvroomshoop@gmail.com
Je aanmelding ontvangen wij graag voor 15 februari!

Hieronder nog een toelichting op de taken van de medezeggenschapsraad:
Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)?
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een
Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor
medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school
aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als
personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het
bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het
instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen
die hen aangaan en deze behartigd. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te

bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen
reageren.
Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?
De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, indien mogelijk in een gelijke verhouding. De omvang
is afhankelijk van het aantal leerlingen.
Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?
Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht.
Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft.
De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR
overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht
heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien
het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke
Klachtencommissie.
De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:
•

Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;

•

Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;

•

Het schoolreglement;

•

Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.

De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:
•

Het vakantierooster;

•

Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school,

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het
algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het
personeel aangaan zoals:
•

De samenstelling van de formatie;

•

Taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team.

De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals:
•

Vaststelling van de schoolgids;

•

Vaststelling van de onderwijstijd;

•

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang.

Wat is het verschil met de ouderraad?
Het eerste verschil is dat de MR een wettelijk bevoegdheid heeft en de Ouderraad niet. Verder houdt
de Ouderraad zich bezig met de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of
ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. De MR houdt zich bezig met
onderwijskundige en personele zaken op school.
Met wie praat een medezeggenschapsraad?
De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken. Met enige
regelmaat wordt de schooldirecteur uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. De MR kan altijd
personen uitnodigen, zoals iemand van het Bestuur of van de Ouderraad.

