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Nieuwsbrief  18 PJS 

schooljaar 2020-2021     29 - januari - 2021 

Week 5 thuisonderwijs 
Wij kijken heel kort even terug naar afgelopen week. Inmiddels alweer week 4 waarop u thuis uw kind opvangt 

bij het volgen van het onderwijs. We weten inmiddels dat politiek besloten is dat het openen van de 

basisscholen de eerste stap is die gezet gaat worden als aanpassing van regels mogelijk gaat zijn. We zijn 

benieuwd naar de persconferentie van dinsdag aanstaande.  

We beseffen, zien en horen terug dat het thuiswerken eigenlijk nooit zal wennen. Ieder is op zijn manier aan 

het worstelen om thuiswerken, begeleiding van kinderen, koken, huishouden te combineren. Mooi om te zien 

dat ieder er het beste van probeert te maken. Er zijn altijd lichtpuntjes die een compliment waard zijn. 

Complimenten zorgen voor een juiste sfeer, en werken door, op andere momenten, waar het even wat 

lastiger gaat.  

Ten aanzien van het thuiswerken willen we een tip delen: 

Het kan uitmaken of je steeds een vaste werkplek hebt of een wisselende. Hangend op de bank werkt minder. 

Weet dat een goede werkhouding, werkplek helpt. Bekijk wat voor je kind(eren) en voor de andere 

gezinsleden het best werkt. 

Wij, het team van de PJS zijn trots op jullie, kinderen, op jullie ouders. We hopen dat jullie genieten van onze 

attentie. Nog even volhouden, en hopelijk tot snel.  

 

Van de MR 

De MR heeft 19 januari vergaderd, waarbij de vaste agendapunten uit het jaarplan zijn besproken. Zo is 

gevraagd naar een kort overzicht van de leeropbrengsten ten tijde van de eerste lockdown. 

Verder was er specifieke aandacht voor het thuisonderwijs. Het lesoverzicht voor de derde thuisonderwijs 

week is toegelicht. Dit lesaanbod is aangepast tov de eerste 2 weken naar aanleiding van de evaluatie met 

leerkrachten en de ingebrachte punten uit een eerder overleg met de MR. De MR ziet de gegeven feedback 

terugkomen in de ontwikkelingen van het online onderwijs. 

Ook is er gesproken over het advies van de PO raad (schooladvies voor groep 8) en de wijze waarop de PJS 

omgaat met dit advies. 

Daarnaast is de ontwikkeling van het IKC besproken. De MR heeft in de richting van het bestuur uitgesproken 

teleurgesteld te zijn in het feit dat de MR niet betrokken is geweest bij het programma van eisen voor het 

IKC, maar voor het aankomende traject geloven we in een optimale samenwerking tussen alle partijen. Er is 

gevraagd naar een tijdpad met de wijze waarop en wanneer personeel, MR en ouders meegenomen worden 

in de ontwikkelingen. De MR zal betrokken worden bij de vorming van de visie & missie. Om de bijdrage van 

de MR in dit traject te optimaliseren gaat de MR een korte cursus bij de Algemene onderwijsbond volgen. Er 

is een MR servicepakket gekocht waarbij de MR het gehele jaar begeleiding kan krijgen van de AOb. 

De volgende vergadering is 16 maart. 
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