MR vergadering 30-04-2020

Onderwerp:
Schooltijden en indeling vanaf 8 juni bij gedeeltelijk openen scholen.

Michel en teamleden geven uitgebreide uitleg over het voorstel om met halve dagen te gaan werken
vanaf 11 mei.

Onderwijskwaliteit
1. Er worden elke dag instructies gegeven op de kernvakken.
Je hebt twee keer zoveel tijd om in te zetten voor de kernvakken. Als de leerlingen de hele dag naar
school gaan, kun je niet de hele dag taal, lezen en rekenen geven.
2. We hebben het snelst zicht op waar de leerlingen zich bevinden in hun ontwikkeling op zowel het
cognitieve - als op het sociaal- emotionele vlak en kunnen doeltreffend interveniëren indien nodig.
3. Doordat de kinderen elke dag naar school gaan, kan de leerkracht zich op het fysieke onderwijs
focussen en hoeft niet ook nog instructiefilmpjes maken voor thuisonderwijs.

4. De leerlingen krijgen de helft van hun reguliere onderwijstijd aangeboden op school in de vorm van
instructies. Voor de momenten dat leerlingen niet op school zijn, wordt het aanbod aangevuld met een
vorm van thuisonderwijs, waarbij geen instructie van de ouder nodig zal zijn. En we zorgen dat er weinig
tot geen uitleg nodig is. Dit kan omdat we iedere dag instructies geven, daardoor de zelfstandige
verwerking thuis laten maken en dit de volgende dag alweer kunnen bespreken. We beperken het
thuiswerken tussen de 30-60 minuten, zodat het voor ouders en kind behapbaar blijft.
5. Het thuiswerk (hoeveelheid, soort) zal uiteraard tussen onderbouw en bovenbouw verschillen.

Sociale en fysieke veiligheid
1. Wij ‘zien’ onze leerlingen elke dag. We zien de kinderen 5x per week, er zijn dagelijks
contactmomenten tussen leerkracht en andere kinderen.
2. De leerlingen ervaren regelmaat en structuur.
3. We creëren een behapbare overgang van volledig thuiswerk naar dagelijks een halve dag contacttijd.
4. De ouders worden (vrijwel) niet meer belast met het thuisonderwijs.
5. De noodopvang kan gecontinueerd worden op de eigen school.

De organisatie
Alle kinderen gaan halve dagen naar school. De kinderen zijn ingedeeld in een vaste groep. Ze krijgen elke
dag te maken met dezelfde groep kinderen en krijgen les van hun eigen leerkracht, in hun eigen lokaal op
dezelfde tijd. Bij de verdeling van de kinderen over de groepen, hebben we zoveel mogelijk rekening
gehouden met gezinnen.

Schooltijden:
Groep A: 08:30 – 11:00 uur
Groep B: 11:30 – 14:00 uur

Onverwacht voorstel voor de MR leden maar met duidelijke uitleg. MR oudergeleding gaat akkoord
met het voorstel. Ouders worden z.s.m. geïnformeerd.

