MR in “Covid-19-periode”
In de afgelopen maanden is er veel gevraagd
van ons allemaal. Van de leerkrachten die
ineens ‘op afstand’ het schoolwerk moesten
aanreiken en via Parro contact hielden met
de ouders en kinderen. Van de ouders die,
vaak gecombineerd met werken vanuit huis,
ineens zélf hun kinderen moesten begeleiden
bij het maken van het schoolwerk. En van de
kinderen, die zonder vriendjes en vriendinnetjes, wekenlang niet naar school mochten.
Ineens werd weer ervaren dat naar school gaan een recht is en geen plicht!
Wat zijn we trots op de veerkracht van al deze leerkrachten, ouders en kinderen! Bij terugkomst op school bleek dat er in al die weken enorm hard gewerkt is en dat de leerkrachten snel alle leerlingen weer ‘in beeld’ hadden. We
zijn gestart met halve klassen en gelukkig mogen we sinds een aantal weken
weer met de hele klas tegelijk naar school. Fijn dat dit nog mogelijk is geweest
in de laatste weken voor de zomervakantie.
Op de achtergrond hebben we als MR regelmatig vergaderd. Er moest veel geregeld worden en er moest een juiste balans gevonden worden tussen recht
doen aan ieders veiligheid en tegelijk weer kunnen opstarten zonder zorgen.
Dit was een uitdaging! Toch was het fijn om te merken dat we elkaar als MR via
Teams steeds wisten te vinden om alles goed af te stemmen en te zorgen dat
alle betrokkenen zo goed mogelijk werden geïnformeerd. Ook voor ons was het
‘anders dan anders’ om niet met elkaar in de Toverlaars te vergaderen, maar
vanuit huis achter een scherm.
We zijn trots op en dankbaar voor het mooie team van de Toverlaars, de geweldige leerlingen en fantastische ouders! Met elkaar hebben we ervoor gezorgd dat de kinderen bleven leren én dat ze misschien wel met elkaar geschiedenis hebben geschreven in deze bijzondere periode!
Fijne zomervakantie!
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