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MR-vergadering, 6 april 2020 

Afgelopen dinsdag hebben we 

compleet en wel, voor het eerst  

online, vergaderd met de MR. We 

hebben het met name gehad  

over de sluiting van de scholen en het 

thuisonderwijs.  

Het team werkt hard om de scholing 

op een goede manier door te  

laten gaan. De feedback die de 

leerkrachten van ouders krijgen is  

erg divers; de ene ouder vindt dat er 

veel te weinig gedaan wordt, terwijl 

de ander vindt dat er enorm veel 

werk verzet moet worden. Uiteraard 

vergt het thuisonderwijs veel tijd van de ouders, dat begrijpen de leerkrachten maar 

al te goed. Uitgangspunt is dat een gemiddelde leerling zo’n twee tot tweeënhalf uur 

per dag met schoolwerk bezig is.  

De oudergeleding van de MR geeft het team een groot compliment, we zien dat er 

hard gewerkt wordt en dat de betrokkenheid van de leerkrachten erg groot is.  

De oudervragenlijst is al door 146 van de 207 ouders ingevuld. Dat is een mooie score. 

Heeft u deze  nog niet ingevuld, dan zou het heel fijn zijn als u dat alsnog doet. 

Door de Corona-crisis is er op dit moment nog even geen tijd voor dingen zoals het 

schrijven van het nieuwe schoolplan en de bijeenkomsten over het IKC. Dit soort 

dingen worden natuurlijk zo snel als mogelijk is weer opgepakt.  

Na een welverdiende meivakantie weten we of de scholen weer open kunnen gaan 

of langer dicht blijven. Tot die tijd wensen we u veel succes, sterkte, maar ook plezier 

met het begeleiden van uw kind(eren). Verder hopen wij dat jullie allen gezond 

blijven.  

Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR? Schroom niet en stuur een e-mail naar 

mr.pjs@atriumscholen.nl 

mailto:mr.pjs@atriumscholen.nl
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Blik op de week 
 

 Op school krijg je een beloning als je goed 

werkt, een schouderklopje, een vette krul, 

een sticker. Ik wil even stickers uitdelen aan 

velen van jullie.  

Een sticker aan jullie kinderen, ze zijn thuis 

hard aan het werk en missen school, hun 

vriendjes, hun leerkracht, het spelen op het 

plein, het maken van testjes. Het valt vast 

niet mee om thuis net als op school je best 

te doen. Je vader/moeder is ineens je juf. 

Zij leggen het anders uit dan de juf. De 

computer werkt niet of is bezet door 

iemand uit de familie. Ik hoor terug dat de 

leerkrachten genoten hebben van het 

contactmoment dat er deze week was, 

per telefoon, google of welke manier dan 

ook. Leuk om terug te lezen en horen. 

Een sticker aan jullie ouders, voor het runnen van jullie gezin, het thuis aan het werk zijn en het 

begeleiden en helpen van jullie kinderen met het maken van het schoolwerk. Ook hier krijgen 

we signalen dat het soms lastig is om met diverse petten op, alle ballen in de lucht te houden. 

Er zijn vele links en tips die u kunnen helpen. We gaan u hier niet mee lastig vallen en nemen 

aan dat u, deze waar nodig, zelf zult kunnen vinden. Schroom niet om de hulp van een van 

onze leerkrachten in te roepen als u daar behoefte aan hebt.  

Een sticker aan al mijn collega’s, die vanuit 

een betrokkenheid en met een 

gedrevenheid aan het leren zijn om het 

onderwijs vorm te geven op een manier 

waarop deze voor ons en hopelijk ook voor 

u het best werken. Vele gedachten en 

uitvoeringen hebben het traject op het 

plaatje hiernaast doorlopen. Ik hoor blije 

verhalen van collega’s als ze jullie kinderen 

gesproken hebben. Ik hoor ook zorgen 

nadat ze jullie gesproken hebben. Terwijl ik 

dit aan het schrijven ben, zijn de 

onderwijsassistenten sessies met kinderen 

aan het uitzetten om ook op afstand hulp te kunnen bieden.  ‘Het niveau van de leerlingen 

gaat mogelijk verder uiteenlopen’. Ja dat is waar. Hier wordt landelijk, op bestuursniveau en 

ook op school over gesproken. Hoe gaan we, wanneer we ook terug mogen de draad weer 

oppakken. De hele wereld zit in dezelfde situatie en ook daar gaan we verder uitkomen met 

elkaar. Hoe gaan we om met kinderen waarover gesproken werd of ze al of niet baat zouden 

hebben met het overdoen van een jaar. Gesprekken hierover worden, nu of direct na de 

vakantie gevoerd. 

Een sticker voor de schoonmaaksters, die terwijl we niet op school zijn het gebouw enorm aan 

het schoonmaken zijn. De vloeren worden in de was gezet, de ramen zijn gelapt. Als de deuren 

weer open gaan starten we in een hele schone school! 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhetnlpcollege.nl%2Ffouten-maken-mag%2F&psig=AOvVaw1Cf7OXSBu4H7HgKqwvyE5H&ust=1586589212210000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj0iuin3egCFQAAAAAdAAAAABAD
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Een sticker voor het MT van de school. Omdat ik (Frans) actief deel uitmaak van het Allente-

crisisteam spelen zij een belangrijke schakel naar de collega’s toe en zetten een stapje harder 

om afspraken met elkaar te maken. Zij vormen als het ware de lijm tussen de collega’s van de 

leerjaren en de bouwen. 

Een sticker voor mijn collega’s van het crisisteam. Met elkaar hebben we uren vergaderd om 

de kinderen van de ouders die opvang nodig hebben, omdat zij een kritisch beroep 

uitoefenen, georganiseerd te krijgen. Gelukkig blijven de aantallen kinderen die hier gebruik 

van maken vanuit onze school relatief laag en lukt het velen van u om dit toch in uw eigen 

kring op te lossen, Dank daarvoor namens de vele collega’s van de opvang, die zeker ook een 

sticker verdienen om elke dag opnieuw daar te staan. 

Over 11 dagen horen we of we na de meivakantie mogelijk onze deuren weer mogen gaan 

openen. We gaan niet speculeren, maar wachten in spanning af. 

De jaarkalender in Social schools, welke voor u ook zichtbaar is, hebben we voor zover mogelijk 

aangepast. Bij het afstemmen hebben we besloten dit jaar geen cadeautjes te gaan maken 

voor moederdag en vaderdag. Twee groepen hadden de kinderen al een kleine opdracht 

daartoe gegeven, welke we laten doorgaan. De andere groepen zullen dit jaar niet gaan 

doen. We willen, mochten we terugkeren onze focus op andere dingen gaan leggen. 

Pasen  
 

Tot slot, mede namens 

alle collega’s voor u, uw 

kinderen, uw gezin, uw 

familie, hele fijne 

Paasdagen toegewenst. 

Geniet van even geen 

school. Zorg ervoor wat 

leuks te gaan doen. 

Gelukkig werkt het weer 

nog even mee. 

Zorg goed voor elkaar, 

blijf gezond. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


