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Terugblikkend op het schooljaar 2019-2020 kunnen we stellen dat het een schooljaar is om nooit te 
vergeten. Scholen moesten de deuren sluiten, halsoverkop werd er thuisonderwijs georganiseerd en 
allerlei activiteiten zoals het zomerfeest, schoolreisjes, de schoolfotograaf werden afgelast. Een 
bijzonder jaar was het zeker.  
 
Tijdens de eerste vergadering van de MR is vastgesteld hoe het, door Blosse vastgestelde, 
vervoersprotocol verder geïmplementeerd moest worden op de Familieschool 0.12.  
Het protocol is via Fiep gecommuniceerd met alle ouders. Bij uitstapjes moet het protocol worden 
ondertekend door de vervoerders en dragen de kinderen groene hesjes.  
 
De komst van een eventueel kindcentrum is op elke vergadering aan bod gekomen. Hopelijk zal hier 
in het schooljaar 2020-2021 duidelijkheid over komen.   
 
Er is een start gemaakt met het opstellen van het activiteitenplan van de MR. Hier is gedurende het 
schooljaar verder aan gewerkt. Ook is er een update geweest op het schoolplan, waar de MR zijn 
goedkeuring op heeft gegeven. De schoolgids is in een nieuw jasje gegoten. Het is omgezet in een 
digitale versie via Vensters PO. In december 2020 heeft de MR de nieuwe schoolgids goedgekeurd.  
 
In de vergadering van januari is stilgestaan bij de meerjarenbegroting en het formatie-overzicht. Ook 
wordt er gesproken over de communicatie naar ouders en zichtbaarheid van de directie. Hierin zijn 
duidelijke stappen gezet. Er wordt regelmatiger via Fiep gecommuniceerd. Ook is de directie meer te 
vinden op het schoolplein.  

Tijdens de evaluatie van het 5 gelijke dagen model heeft de OMR geadviseerd dat televisiekijken 
tijdens de lunch een punt van aandacht blijft omdat er op dat moment niet bewust gegeten wordt. 
Uit onderzoek is gebleken dat dit slecht is voor de spijsvertering. De OMR adviseert om hierin een 
duidelijk visie te formuleren, op te nemen in de schoolgids en te communiceren, met name omdat 
het een opvoedkundig moment betreft. Onderstaande, schuingedrukte, tekst is opgenomen in de 
schoolgids. Na een half jaar wordt dit onderwerp geëvalueerd. 

Lunchen op school 

Op onze school geldt het 5-gelijke-dagenmodel, dat betekent dat ieder kind zijn eigen lunch mee naar 

school neemt en deze op school nuttigt. Het lunchen gebeurt in de klas, onder begeleiding van de 

leerkracht. Iedere leerkracht organiseert de lunch zo, dat dit passend is bij de groep op dat moment. 

De leerkracht maakt tijdens het lunchen een keuze uit de volgende vormen: een moment van stilte, 

voorlezen, naar een luisterboek luisteren, naar muziek luisteren, een educatief filmpje kijken op de tv, 

met elkaar in gesprek (kletsen) enz. 
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De vergadering van maart is komen te vervallen door de lockdown. In mei hebben we met elkaar 
online vergaderd via Microsoft Teams. Er is teruggeblikt op de bijzondere tijd tijdens de lockdown. 
Een compliment is gegeven aan het hele team over de opzet van het onderwijs in de thuisperiode. 
Alle kinderen zijn goed in beeld gebleven. Er wordt nog gekeken wat de afgelopen periode aan 
positieve punten heeft gebracht en welke elementen in de toekomst mogelijk ingezet kunnen 
worden.  

Tijdens de zomervakantie wordt het schoolplein opgeknapt. Ook binnen wordt er geïnvesteerd in 
nieuwe vloeren en schilderwerk.  

Na jaren een actieve bijdrage te hebben geleverd aan de MR komt er voor Inge Kallewaard-den 
Bakker een eind aan haar lidmaatschap bij de OMR. Er wordt een oproep gedaan voor een nieuw 
OMR-lid. Er zijn 3 kandidaten, dus worden er verkiezen uitgeschreven. Dit jaar voor het eerst digitaal, 
via Fiep. Vanaf het nieuwe schooljaar zal Karina Weel zitting nemen in de OMR. 

Ook hebben we afscheid genomen van Juf Patricia, als lid van de MR. Zij zal worden vervangen door 
juf Maaike Boekel. Wij danken beiden voor hun intensieve inzet! 

 


