MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Juli 2022
Beste ouders/verzorgers,
Bij deze onze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Wat begon als een schooljaar met uitdagingen op het gebied
rondom corona, mogen we dit jaar afsluiten met weer meer het gevoel van ‘gewoon’. Zoals ouders die weer
regelmatig de school binnen kunnen komen, op aangegeven inlooptijden. Momenten die zeer gewaardeerd
worden door ouders, de leerkrachten en natuurlijk de kinderen zelf. De musical van groep 8 die weer ‘gewoon’
bezocht mocht worden en niet te vergeten als hoogtepunt aan het einde van het jaar: de vossenjacht!
Uiteraard zijn ook dit jaar vele onderwerpen de revue gepasseerd bij de MR. We nemen er in deze nieuwsbrief
enkele met jullie door:
NPO-plan
Dit jaar is er veel gesproken over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO-plan). Een extra budget van het
ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van maar liefst 8 miljard dat ter beschikking is gesteld aan de
scholen om achterstanden en vertragingen ontstaan door de coronacrisis weg te werken en voor verbetering van
het onderwijs. Het Rijk heeft aan elke school een bepaald budget beschikbaar gesteld om negatieve gevolgen die
door corona zijn ontstaan te kunnen ombuigen. De school heeft hiervoor een plan geschreven.
De laatste ontwikkeling is dat er toestemming is om de termijn van de uitgave van de NPO gelden met 2 jaar te
verlengen. Hierdoor moet het eerder opgestelde conceptplan bijgesteld worden. De MR vindt het belangrijk dat
ouders op de hoogte zijn over waar de school geld aan besteedt de aankomende jaren. De directie en MR gaan
begin volgend schooljaar in gesprek met elkaar om concreter over de besteding van het geld te praten, we zullen
jullie daarna informeren.
Evaluatie van de schooltijden:
Het belangrijkste punt van vorig schooljaar: het invoeren van een nieuw schoolrooster! Zoals beloofd aan jullie,
door de directie en ons, dit schooljaar samen met jullie een evaluatie hierover. Door middel van een enquête
hebben jullie kunnen reageren. Nogmaals bedankt voor de vele reacties op deze enquête! Dit getuigt van veel
betrokkenheid! Als MR zijn wij hier heel erg blij mee want dat betekent dat de ouders van de kinderen op de
Wiekslag een representatieve stem en mening laten horen. De resultaten van de evaluatie waren zeer positief.
Bijna iedereen die gereageerd heeft ziet het nieuwe rooster als een verbetering. Ook waren de reacties bijna
allemaal positief over hoe de kinderen zelf deze verandering ervaren. Een goede keuze is het dus geweest om
over te stappen!
Professionalisering medezeggenschapsraad
Na een paar inhoudelijk uitdagende jaren hebben wij ons voorgenomen de organisatie rondom de MR te
professionaliseren. Een aantal reglementen dienen geüpdatet te worden, het vergaderschema herzien en kennis
bijgespijkerd. Aankomend jaar zullen we dat in een nieuwe samenstelling doen: Annemiek zal namens de
personeelsgeleding het stokje overdragen aan Richelle. Als nieuw volwaardig team gaan we een
verdiepingscursus doen op de eerdere cursus die we in mei hebben gedaan. Werk aan de winkel ‘achter de
schermen’, we hebben er zin in!
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Kort bericht vanuit de Activiteitencommissie
De activiteitencommissie is blij dat er weer meer activiteiten voor de kinderen georganiseerd kunnen worden. Zo
hebben we met de opening van ons nieuwe dorpsplein een leuke spelletjesmiddag op het schoolplein
georganiseerd. En dan zijn er de afgelopen weken en deze week nog activiteiten rondom het einde schooljaar
waar we bij assisteren of geassisteerd hebben. Denk aan het schoolkamp groep 8, de eindmusical, het vertrek van
leerkrachten en de vossenjacht tijdens de laatste schooldag. Wij als bestuur organiseren dit niet alleen, maar
hebben een enthousiaste groep ouders (commissie) om ons heen die daarbij helpen. Extra hulp is altijd welkom!
Hierover zullen we aan het begin van het jaar uitgebreider informeren. Dan zullen we u ook berichten over de
overgang van de activiteitencommissie naar een oudervereniging. Dit is noodzakelijk, maar voor u als ouder
verandert er eigenlijk niets. Na de zomer hebben we veel zin in om, met de inkomsten vanuit de vrijwillige
ouderbijdrage, leuke dingen voor de kinderen te organiseren!
Dan rest ons als MR nog te zeggen dat we naast aankomend jaar onze professionalisering voort te willen zetten,
zullen blijven proberen om goed zichtbaar te zijn voor jullie ouders en jullie zo veel mogelijk te informeren. We
willen er voor jullie zijn bij vragen en/of opmerkingen over de school. Met als belangrijk streven een toegevoegde
waarde te zijn voor De Wiekslag, door mee te blijven denken over het beleid van het bestuur en de directie. Met
als voornaamste doel: het belang van de kinderen voorop te zetten.
We willen jullie opnieuw hartelijk bedanken voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid dit afgelopen schooljaar!
Jullie betrokkenheid is van groot belang om onze taken als MR goed te kunnen uitvoeren. In dit schrijven nog
even een bijzondere dank aan de ouder die door het geven van een tip er voor heeft gezorgd dit jaar de formatie
op korte termijn toch weer rond te kunnen krijgen. Zo fijn, jullie als meedenkende ouders!
We nemen afscheid van de ouders en kinderen van groep 8 en we verwelkomen de nieuwe ouders en kinderen
die aankomend jaar bij de Wiekslag zullen instromen. Inmiddels weten vele ouders de weg naar ons te vinden,
neem gerust contact met ons op wanneer jullie vragen of opmerkingen hebben!
Voor nu wensen we jullie een alvast een fijne vakantie!

Met vriendelijke groeten,

Lizzy, Annemiek, Marjolijn, Jessica, Liesbeth en Sander
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