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Aanwezig: Liset Lucassen (voorzitter), Aly Siemerink, Senad

Zilic (notulist), Rosalie Willemsen,
Ellen Vredeveld, Heidi van Melis en Gerdien Boom
- ten Brinke

Afwezig: Yvonne Arends Gerda Gerritsen

Reden extra vergadering:

In verband met de aankomende sluiting van het basisonderwijs in verband met de COVID-19
pandemie is er een aanvullende MR-vergadering gepland om de situatie te bespreken en akkoord
te geven voor de aanpak.

Gerdien Boom – Ten Brinke:

In verband met de afwezigheid van Yvonne is aan Gerdien gevraagd om de taken van Yvonne over
te nemen zolang zijn afwezig is. Gerdien is de directeur van de Dalton school de Heemde.

Aankomende weken en veranderingen:

De Minister-President heeft aangekondigd dat de scholen met ingang van morgen gaan sluiten tot
in ieder geval 18 januari 2021. Het gevolg hiervan is dat de Wierde weer over gaat schakelen op
online onderwijs net zoals in maart van dit maart van dit jaar.

Vandaag is een brief voor de ouders opgesteld die ingaat op de sluiting van de school en hoe het
online onderwijs vorm wordt gegeven tot en met in ieder geval 18 januari.

Tijdens de sluiting van de scholen is er de mogelijkheid voor ouders die een vitaal beroep hebben
om de kinderen voor noodopvang naar school te sturen. Er is op dit moment een goed beeld van
de kinderen die dit betreft en de opvang tot aan de kerstvakantie is geregeld. De kleuters zullen
opgevangen worden op de Willem de Clerqstraat en de overige kinderen gaan naar de hoofdlocatie.
Met de kinderopvang wordt gekeken of andere kinderen misschien ook opgevangen kunnen
worden. Hier worden nog gesprekken over gevoerd. De school is gewoon telefonisch bereikbaar
voor vragen. Daarnaast kunnen vragen natuurlijk ook worden gesteld via Parro en de e-mail.

Onderwijsachterstanden

In de bovenbouw (groep 6 tot 8) werken de kinderen via Google Classroom en met de ervaringen
die aan het begin van het jaar zijn opgedaan met online werken is het zo dat het tempo van de
kinderen er nu wat beter erin zit. Bij de onderbouw is dit iets lastiger omdat je deze kinderen wat
lastiger s’ochtends aan tafel kan zetten. Er wordt bij de onderbouw af en toe gevraagd om werkje
die ze maken naar de docenten te sturen. We hopen in ieder geval dat we op 18 januari weer open
mogen zodat de achterstanden zo veel mogelijk beperkt worden.

Hulpmiddelen
Groep 6 tot en met 8 hebben allemaal hun eigen Chromeboeken mee genomen zodat ze hier op
kunnen werken. Voor de lagere groepen zijn, o.b.v. de informatie uit de eerdere sluiting van de
scholen, ook apparaten beschikbaar gesteld.



Akkoord:
De MR gaat akkoord met de invulling van het onderwijs tijdens de aankomende sluiting van de
Wierde.


