“Even Bieproaten”
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AVG

In de afgelopen twee exemplaren van Bieproaten schreef ik kort over de wet AVG. Er
waren wat 'missers’ bespeurbaar geweest maar konden deze gelukkig in gezamenlijk
overleg (tussen school en thuis) ook meteen weer opgelost worden. En dat is fijn! Een
dikke pluim dus voor ons allemaal. We houden elkaar zo scherp en dat is nodig.
DRUK OP DE NOODOPVANG
We zijn alweer in de derde week, na de kerstvakantie, bezig in het onderwijsconstruct
zoals deze nu gehanteerd wordt. Het is een heel geregel, bij zowel jullie thuis als bij ons
op school.
Met de verlenging van de harde lockdown zien we het aantal aanmeldingen voor de
noodopvang op school toenemen. Dit is heus te begrijpen want ook thuis is de druk
voor jullie voelbaar.
En tóch.....bij het groter worden van het aantal kinderen voor noodopvang op school,
moeten we meer personeel inzetten om de opvang te organiseren. Op het moment,
dat het personeel dan op school is voor deze dag, kan het afstandsleren niet
doorgaan. Je kunt immers maar op één plaats tegelijk zijn.
Dus we vragen met klem alsjeblieft alleen een appèl te doen op de NOODopvang als
het écht, maar dan ook écht, niet anders kan. Dan kijken we met elkaar of het volgens
de criteria toegestaan kan worden of dat er tóch naar een andere oplossing gezocht
moet worden.
CORONA
Natuurlijk willen wij op de hoogte gebracht worden van eventueel coronanieuws bij
jullie thuis, in de directe omgeving. Dit geldt zéér zeker wanneer het kind gebruikt
maakt van de genoemde noodopvang.
Op het moment, dat iets dergelijks (of bij verdenkingen van corona en/of iemand uit
het directe gezin moet door de teststraat) speelt, moet het kind thuisblijven tot er meer
duidelijkheid is.

KORTE SAMENVATTING OVERLEG MR (d.d. 13 jan. 2021)
Op woensdag13 januari heeft de MR online vergaderd.
De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:
o De start van Heleen Langenbach als ad interim-directeur.
o De lockdown met geven van onlinelessen en houden van videogesprekken.
Voor zowel de kinderen als ouders en leerkrachten een intensieve periode.
Iedereen zet zich in om er het beste van te maken. Kinderen en leerkrachten
missen de regelmaat van school en hun klasgenoten.
o De procedure voor de MR verkiezingen. Hierover zijn nog weinig concrete
zaken te melden, het wachten is op nieuwe statuten met het
verkiezingsreglement en input van de Stichting Ultiem.
o Er is geen nieuwe info omtrent de ver/nieuwbouw schoolgebouw.
De volgende vergadering is 18 maart 2021. Wil je een MR vergadering bijwonen? Dan
verzoeken wij je om je van tevoren aan te melden via mrwalstraschool@gmail.com.
Delen van de vergaderingen kunnen besloten zijn i.v.m. de privacy. Hetzelfde
mailadres kun je ook gebruiken om vragen aan de MR te stellen.
Wat:
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Onze Mr is te bereiken via het volgende @ mailadres
mrwalstraschool@gmail.com
Onze Or is te bereiken via het volgende @mailadres
orwalstraschool@gmail.com
School is bereikbaar 0598 351677
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