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Kalender 
 
ma. 3-5 t/m vr. 14-5 meivakantie 

wo. 19-5 laatste MR vergadering 

overgangs MR 

ma. 24-5  tweede Pinksterdag (vrij) 

vr. 18 en ma. 21-6 studiedagen (alle kinderen vrij) 

 

 

Corona nog niet binnen de 
schoolmuren 
 
Wij hebben gemerkt dat iedereen zich goed aan deze 
afspraken houdt. Het is gelukkig nog niet nodig 
geweest dat een hele bouw in quarantaine moest.  
Wij hopen dat dit ook na de meivakantie niet nodig zal 
zijn. Ook na de meivakantie gelden dezelfde 
Coronamaatregelen op school als na de tweede 
lockdown. Mocht u in de meivakantie naar het 
buitenland zijn geweest, denkt u dan aan de 
quarantaine periode aansluitend aan uw vakantie? 
 
Mocht er bij iemand in uw gezin sprake zijn (geweest) 
van een besmetting met COVID 19, dan is het fijn als u 
ons daar over informeert als dit betekent dat uw kind 
later moet starten op school. 
 
Er staan nog bijzondere activiteiten gepland voor het 
eind van het schooljaar, waarvan nu nog niet zeker is 
of deze door kunnen gaan. Het gaat om het kamp voor 
de bovenbouw (woensdag 30 juni t/ vrijdag 2 juli) en 
het overvliegen van groep 2 en 5. Wij hopen hier zo 
snel mogelijk duidelijkheid over te hebben, zodat wij u 
tijdig kunnen informeren..  
 

Normaal gesproken gaan de kinderen na de 

meivakantie altijd alvast wennen in de bouw naar zij 

het komende schooljaar naar toe gaan. Het is voor de 

kinderen heel fijn om alvast een indruk te hebben van 

hoe het in de nieuwe bouw zal zijn. Wij hopen dat hier 

na de vakantie inderdaad ruimte voor zal zijn.  

 

De MR zal ook betrokken worden in deze beslissingen. 

 

 
 

 
 
 
 
MR verkiezingen 
 
Voor de nieuw samen te stellen MR waren wij op zoek 
naar twee nieuwe ouders. Er waren meer ouders die 
aangegeven hadden belangstelling te hebben. Dit 
maakte dat er verkiezingen gehouden moesten 
worden. Er is door 66 ouders een stem uitgebracht. De 
kandidaten met de meeste stemmen waren Dieuwertje 
Postma (48%) Arjen van der Have (39%).  
 

 
 
Marian Krijgsman had de minste stemmen (12%).  
Alle drie de ouders zijn telefonisch door de MR 
geïnformeerd over de uitslag. Dit betekent dat de 
oudergeleding van de nieuwe MR zal bestaan uit Niels 
Hopman (al zittend lid), Dieuwertje Postma en Arjen 
van der Have. Namens de leerkrachten zullen Saskia 
Merlijn en Rosanne Denekamp als zittende leden 
versterkt worden door Adne Holmer. 
 
Onderwerpen voor de nieuwe MR zullen dit jaar nog 
zijn: 

 Schoolplan 
 Schoolgids 
 Inzet gelden Nationaal Programma Onderwijs 
 Formatie 
 Kampen en overvliegen 
 Jaarplanning 2021-2022 

 
Na de meivakantie zal de overgangs-MR nog een 
afsluitende vergadering hebben en zal de nieuwe MR 
starten. 
Wij nemen afscheid van; Marlies de Bie, Marja 
Witteveen en Maarten Wiltschut namens de ouders en 
Ciska Rohrink en Jasmijn Brinckate namens de 
leerkrachten. Wij bedanken hen voor hun inzet tijdens 
het fusieproces en de start van Wij de Wereld. We 
hebben altijd op een prettige manier samengewerkt. 
 

  



 

Nationaal Programma Onderwijs 
 
Zoals u heeft kunnen horen in het nieuws komen er de 
komende twee schooljaar extra gelden beschikbaar 
voor het onderwijs. Doel van deze gelden is:  
 
“Leerlingen en studenten verdienen volwaardig 
onderwijs en een goede toekomst, ondanks corona. 
Het Nationaal Programma Onderwijs helpt 
leervertragingen in te halen en het onderwijs te 
verbeteren.” 
 
Voor de meivakantie hebben wij de beschikbare 
gegevens (zowel observaties als toetsgegevens) 
geanalyseerd om een soort nulmeting te hebben, de 
zogenaamde schoolscan. Wij hebben gezien dat de 
meeste toetsresultaten overeenkomen met onze 
observaties en verwachtingen. Er zijn geen grote 
zorgen naar voren gekomen. Op basis van deze 
schoolscan kunnen er in samenspraak met het team 
en de MR keuzes gemaakt worden uit het keuzemenu 
voor het verbeteren van het onderwijs. Op dit moment 
is nog niet duidelijk hoeveel geld er voor onze school 
beschikbaar zal komen. De verwachting is dat hier in 
juni meer duidelijkheid over zal komen. Mocht u alvast 
meer willen lezen over dit Nationaal Programma 
Onderwijs, dan kunt u dat via onderstaande link. 
U kunt daar ook de menukaart vinden, op basis 
waarvan keuzes gemaakt kunnen worden.  
 
https://www.nponderwijs.nl/  
 

https://www.nponderwijs.nl/

