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Ook afgelopen schooljaar was door Corona geen ‘normaal’ schooljaar. Gelukkig hebben we niet 

meer te maken gehad met een lockdown voor de school en konden de kinderen, de leerkrachten en 

ouders hun ritme weer oppakken. 

Als MR konden we ons weer richten op andere zaken in het belang van de school. De belangrijkste 

onderwerpen die we hebben besproken noem ik kort hieronder. 

♦ Wijziging schooltijden: gedurende het jaar is er onderzoek gedaan naar de mening van de ouders 

over de schooltijden, onder begeleiding van PentaRho. Na een presentatie door PentaRho 

konden ouders stemmen op de optie van hun voorkeur. Vervolgens is er een werkgroep (ouders 

en docenten) aan de slag gegaan met de uitslag. Dit proces is netjes en zorgvuldig uitgevoerd en 

uiteindelijk is besloten om continu rooster te hanteren vanaf schooljaar 2021/2022. Deze lijkt 

heel erg op het tijdelijke rooster in Corona tijd. We zijn als MR blij met de uitgebreide 

toelichtingen die ouders hebben gegeven in de enquête. We hebben de grootste zorgen van de 

ouders zo goed mogelijk geprobeerd te verwerken in het nieuwe rooster. 

♦ Verbeteringen aan de school: we zijn afgelopen jaar goed meegenomen in de bouwkundige staat 

van de school en de achterstallige werkzaamheden die moesten worden uitgevoerd. Ook is er 

gesproken over de periode die er nog rest voordat we over moeten gaan tot nieuwbouw van de 

school (Circa 7 à 8 jaar). We zijn als MR blij dat de school nieuwe vloeren en toiletten heeft 

gekregen en dat de lekkages zijn opgelost. Ook het nieuwe meubilair zal welkom zijn. 

♦ Financiën OC: ook de OC heeft een vreemde periode achter de rug. Naast een grote 

vermindering in activiteiten door Corona liep in dit schooljaar de bijdrage van ouders terug. We 

blijven met de OC in afstemming over hun budget en de bijbehorende keuzes. Ook denken we 

mee over manieren om de kans te vergroten dat ouders die dat kunnen, de bijdrage ook 

betalen. 

♦ Schoolomgeving: hangjongeren, vandalisme en rommel op het schoolplein en om de school. Als 

MR hebben we meerdere keren met de directeur gesproken over verschillende gevallen van 

vandalisme (onder andere tijdens de zomervakantie) en rommel rond de school. Hiervoor lopen 

meerdere contacten met de gemeente, de wijkagent en het groenonderhoud en onderneemt de 

school zelf ook actie. Zo ruimen kinderen zelf regelmatig zwerfafval op rond de school. 

♦ GMR: Na een lange zoektocht, waarbij we bijna een jaar lang geen ouder vertegenwoordiger 

hadden in de GMR, is er toch een ouder bereid gevonden om hierin zitting te nemen. Hiermee 

kunnen we weer verder bouwen aan een goede verbinding tussen de scholen in de VPCO. De 

MR leden hebben zich hier actief voor ingezet. 

♦ MR leden: Aan het einde van het schooljaar hebben we afscheid genomen van ons ouder lid en 

tevens voorzitter Heidi. Ook was het voor Ciska het laatste jaar. De werving voor een ouder lid 

liep meteen voorspoedig en de ouders konden kiezen uit 3 kandidaten. We verwelkomen dit jaar 

Renske Herzog als nieuw ouder lid in de MR. 

Als MR kijken we terug op een goed schooljaar en we hebben zin om ons in het nieuwe schooljaar 

weer in te zetten voor de kinderen, leerkrachten en ouders van de Julianaschool. 


