MR vergadering
Afgelopen dinsdag 9 juni hebben we als MR voor de laatste keer dit schooljaar vergaderd.
We hebben dit in de grote zaal van school gedaan zodat we afstand konden houden, maar
elkaar toch weer konden zien.
Corona tijd:
De plotselinge ‘lockdown’ heeft ons allen overvallen. Bij de Zonnewende hadden de
kinderen de vrijdag voor de sluiting van de scholen al werk mee naar huis gekregen en
konden hierdoor een redelijk soepele start maken thuis. Hierna hebben wij allen een periode
meegemaakt met de kinderen thuis en een moeder of vader die ineens leraar moet zijn voor
je eigen kinderen. Ik hoor hier vanuit ouders gemengde gevoelens over: Het is fijn om de
kinderen thuis te hebben en zelf deze aandacht te kunnen geven. Aan de andere kant vergt
het veel tijd en geduld, waardoor ander werk soms moet verschuiven. Ook geeft het een
andere kijk op het leerbeeld van je eigen kind. Soms ook problemen die met de leraar zijn
besproken waarbij je als ouder enige scepsis hebt, die je nu toch ook zelf ervaart.
Wat we minder hebben meegekregen zijn de inspanningen die door school zijn geleverd. Er
zijn de gehele periode kinderen op school geweest. Daarnaast is er hard gewerkt aan
klaarzetten en voorbereiden lesmateriaal en het regelmatige contact met de kinderen.
Natuurlijk is dit geen ideale situatie geweest en was het soms rommelig. Er waren teams
meetings met WIFI problemen, soms waren er heel veel mails in een week. Soms was het
niet helemaal duidelijk welke opdracht moest worden gedaan.
Maar: Het stond er en het werk kon doorgaan. Het personeel van de Zonnewende en alle
ouders die betrokken zijn geweest verdienen hiervoor een groot compliment.
Nu de scholen weer volledig zijn begonnen hebben we een korte evaluatie in de vergadering
gedaan. Qua schoolprestaties zijn de leraren bezig in te schatten wat de impact is geweest.
Hier is momenteel nog niet heel veel over te zeggen. In de tussenperiode waren de klassen
op halve grootte, dit is zowel door veel kinderen als leraren als positief ervaren.
We hebben een vraag gehad van een ouder of de situatie op het plein, zonder de ouders,
straks na de corona crisis kan blijven bestaan. We hebben dit besproken, maar aangezien
hier nog geen sprake van is voorlopig is hier geen besluit over genomen. Als het zo ver is dat
we weer helemaal terug naar normaal kunnen dan zal dit opnieuw op de agenda komen.
Dyslexie
We zien dat het aantal kinderen met Dyslexie stijgt. Dit is een landelijke trend.
We hebben cijfers opgevraagd om de cijfers van De Zonnewende te vergelijken met het
landelijk gemiddelde.
We willen dit onderwerp op de MR-jaarplanning zetten voor komend jaar.
Er kunnen achterstanden zijn ontstaan bij de Dyslexie hulp door de thuis periode. Daarnaast
zien we een stijging van de hulpvragen, hierdoor kan er een achterstand ontstaan bij nieuwe
aanvragen en onderzoeken. Vanuit school zal hier meer informatie over worden geven.
Ouder participatie
Op dit moment missen we als ouders de mogelijkheid om ’s ochtends even de leerkracht aan
te spreken als er iets speelt met uw kind. Als er iets is in de thuissituatie waar rekening mee
moet worden gehouden of als er andere dringende zaken zijn. Voorgesteld is om dit

telefonisch te doen, bijvoorbeeld via Anja, zodat dit tijdig kan worden doorgegeven aan de
leerkracht. Hier zal een bericht over komen vanuit school. Ook kan er natuurlijk een briefje
worden meegeven in de tas aan het kind.
De jaarfeesten en ouderavonden zijn momenteel lastig in te plannen met ouders. Sint
Jansfeest zal met de klassen worden gevierd zonder ouders, en helaas ook zonder vuur.
Ouderavonden zijn deels afgelast of worden ingpast met meerdere groepen zodat er een
ouder bij kan zijn. We hopen als ouders in de MR dat er voor komend schooljaar een manier
gevonden kan worden waardoor de ouderparticipatie weer wat hoger kan zijn, al begrijpen
we dat dit lastig is en ook niet altijd mogelijk zal zijn.
Als er vragen, opmerkingen, problemen of andere zaken zijn, mail naar:
MRZonnewende@vrijeschoolzutphen.nl

