Informatie vanuit de MR, maart 2019
Op 19 maart zijn wij als MR bij elkaar geweest. De volgende punten willen wij graag met u delen:
Nieuwe schooltijden; het eetmoment
Met name hebben we gesproken over de invulling van het eetmoment met de kinderen.
Bijvoorbeeld op welke wijze hierbij de identiteit van onze school tot uitdrukking komt. Maar ook hoe
een moment van rust voor de kinderen wordt gecreëerd. Dit is belangrijk, daarom gaan de
leerkrachten hierover met elkaar in gesprek om afspraken te maken. In september worden de eerste
ervaringen met elkaar gedeeld, om te kijken of de gemaakte afspraken bijgesteld moeten worden.
Meivakantie 2020
De vakanties voor het seizoen 2019 / 2020 stonden vast, behalve de meivakantie. Inmiddels hebben
we besproken dat de meivakantie loopt van maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei 2020. De week na
Pinksteren hebben de kinderen ook vrij. Dit is van maandag 1 juni t/m vrijdag 5 juni 2020.
Een volledig overzicht van de vakantieregeling 2019 / 2020 staat op de site van de school.
Staking vrijdag 15 maart
Met elkaar hebben we teruggeblikt op de staking van vrijdag 15 maart, waar ook onze school aan
mee heeft gedaan. Voor veel leerkrachten geldt dat dit de eerste keer was dat ze staakten. En dan
spreken we soms over vele dienstjaren. Dat zegt veel over de urgentie. Er zijn zorgen over de
kwaliteit van het onderwijs in de toekomst. We zien bijvoorbeeld om ons heen steeds vaker dat
kinderen naar huis worden gestuurd, omdat er geen leerkracht beschikbaar is. Ook voor onze school
is het momenteel zo dat als een leerkracht om welke reden dan ook niet voor de klas kan staan, er
geen alternatieven zijn. Er zit dan niets anders om dan de klas naar huis te sturen. Dat is al eens
voorgekomen. Het gaat dus niet (uitsluitend) over werkdruk, of salaris; het gaat een laag dieper. In
het belang van de kinderen is het echt noodzakelijk dat er door de overheid meer geïnvesteerd wordt
in het onderwijs. Door te staken, wilden de leerkrachten een signaal afgeven. Als MR begrijpen wij
dat wel. Ook wij zien van dichtbij hoe complex alles wordt en dat de kwaliteit van het onderwijs in de
toekomst steeds meer onder druk komt te staan.
Vacature Raad van toezicht TriVia
Er is een vacature ontstaan in de Raad van toezicht van TriVia. Als u hierover meer wil weten, dan
kunt u met één van de leden van de MR contact opnemen. Dit kan ook via het mailadres van de MR:
mr@dekandelaarameide.nl. U ontvangt dan meer informatie.
Volgende vergadering
Deze staat gepland op 15 mei 2019.
Vriendelijke groet,
Janko Sterrenburg

