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Corona
Het schooljaar is (weer) in coronatijd gestart. De schooltijden werden weer zoals normaal,
maar de ruime inloop- en uitlooptijden werden wel aangehouden.
In oktober liepen de besmettingen onder de leerkrachten op. Er zaten in deze periode veel
leerkrachten in de test, soms wel 9 op een dag. Directie zocht met het team naar passende
oplossingen en betrok de MR erbij.
De lockdown in december zagen we allemaal niet aankomen. Helaas kon het Kerstfeest op
de Hofvilla hierdoor niet doorgaan. Alles moest op het laatste moment afgezegd worden.
Na de kerstvakantie waren er geen coronagevallen onder het personeel, maar er waren nog
wel leerkrachten aan het herstellen.
De groepen 3 en 8 waren, na uitvoerig overleg tussen schoolbestuur, directie, het team en
de MR, als kwetsbaar aangesteld en mochten in shifts naar school toe. Helaas moest dit
worden teruggetrokken nadat er van buitenaf kritische vragen over werden gesteld en bleek
dat er geen hele groepen als kwetsbaar mochten worden aangemerkt, maar slechts
individuele leerlingen.
Na de voorjaarsvakantie moest de school weer hele dagen open, we mochten vanaf dan niet
meer in shifts werken.
Er kwamen na de meivakantie zelftesten voor alle docenten, deze kon 2x per week vrijwillig
worden afgenomen.
Inmiddels is bij circa de helft van alle medewerkers corona vastgesteld.
De school had een verzoek ingediend bij het Ministerie van Onderwijs om leerlingen die
tijdens de intelligente lockdown achterstanden hebben opgelopen, bij te kunnen spijkeren.
Daar zijn gelden voor nodig. We hebben het volledige verzoek gehonoreerd gekregen door
het Ministerie. Dat is natuurlijk geweldig nieuws!

Lokalen
Vanwege het lokalentekort op de Hofvilla, is er door de WSKO  iemand in opdracht gesteld
om op een creatieve manier te kijken naar een mogelijke oplossing. Er zijn diverse opties
besproken, van portocabins voor school tot een opbouw op de gymzaal, helaas waren dit
geen haalbare opties. Uiteindelijk is ervoor gekozen om het speellokaal om te toveren tot 1
groot schoollokaal voor de 2 groepen 8. Het is erg zoeken geweest naar hoe dit vorm te
geven, maar het is erg positief bevallen.
Echter is dit geen oplossing voor de lange termijn, aangezien er nu een speellokaal wordt
gemist. Bovendien komen we voor aankomend schooljaar nog een extra lokaal tekort, dus
zal er wederom creatief gekeken moeten worden naar een passende oplossing.
Het idee ontstond om de ruimte in de parochiezaal om te bouwen tot klaslokalen. Dit is
voorgelegd aan het bestuur van de parochiezaal en er is besloten dat het verhuren aan de
Hofvilla geen doorgang kon vinden, vanwege teveel ingewikkeldheden aan de kant van de
kerk. Er is gelukkig wel een andere mogelijkheid gevonden: er kunnen ruimtes gehuurd
worden in het gebouw van Middin in de Harry Hoekstraat. In de zomervakantie start een
aannemer en wordt er flink verbouwd. De 3 groepen 7 gaan daar dan na de zomervakantie
starten.



Vrienden van de Hofvilla
Het plan ligt er. Echter is het opstarten van de stichting door tijdgebrek nog niet gelukt. Er
wordt nog gezocht naar een voorzitter, penningmeester en een secretaris.
Er zullen hiervoor ouders benaderd worden op het talent van: bestuurskwaliteiten en
opzetten stichting.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage/schoolreis wordt slecht betaald. De kosten die de school zelf moet betalen
aan activiteiten en de tussenschoolse organisatie zijn hoog. Tijdens de MR vergaderingen is
hier veel over gesproken. Met ouders die het financieel niet kunnen opbrengen, zijn
regelingen getroffen. Helaas blijft er dan nog een grote groep ouders over die niet betaalt. Er
is het afgelopen schooljaar veel inspanning verricht om ouders te benaderen met de vraag
wat maakt dat zij niet betalen en het verzoek dit alsnog te doen. Hiermee is het percentage
betalende ouders deels verhoogd, maar het blijft helaas een grote kostenpost voor de school
zelf.
Voor aankomend schooljaar zal er opnieuw gekeken moeten worden naar hoe dit
percentage zo hoog mogelijk te krijgen. Er is onder andere gesproken over hoe er eventueel
nog beter gecommuniceerd kan worden over wat er met de gelden wordt gedaan zodat het
inzichtelijk is voor alle ouders waar het geld heengaat.

Besteding subsidie van het rijk
Door het rijk is er €700 per leerling toegezegd om de achterstanden in te halen. Dat komt, na
aftrek van een aantal kosten, uit op €350.000 euro voor de Hofvilla. Waar wordt dat aan
besteed? De directie is met de klassenouders in gesprek gegaan om te horen welke wensen
ouders hebben. Deze wensen zijn meegenomen in de plannen die gemaakt zijn voor
aankomend schooljaar.

Communicatie
We hebben dit schooljaar aandacht besteed aan de communicatie tussen school en ouders.
Er is gekeken naar hoe de school tegemoet kan komen aan de wens van ouders om vaker
en meer te communiceren over de keuzes die worden gemaakt door school en hoe deze tot
stand zijn gekomen. Ze willen graag meer meegenomen worden in het proces van school.
Directie heeft hier aandacht aan besteed en de laatste fase van het schooljaar nader uitleg
gegeven over bijvoorbeeld keuzes die gemaakt zijn ten aanzien van het openen/sluiten van
de school ivm corona of het werken in shifts. Ook is er bewust gekozen de klassenouders te
betrekken bij de keuzes die gemaakt moesten worden tav de besteding van de subsidies
van het rijk. Daarnaast heeft de MR een stukje in de nieuwsbrief geschreven over wat haar
rol is geweest in het afgelopen jaar en hoe de samenwerking met school en directie is.

Verkiezing MR lid
Gerco van Alphen heeft aan het eind van het schooljaar zijn baan opgezegd, waarmee er
een plek in leerkrachtgeleding van de MR ontstond. Lisette Kuijpers heeft toen laten weten
dat zij graag de overstap maakt van de oudergeleding naar de leerkrachtgeleding. Dat
maakte dat er een plek in de oudergeleding ontstond en er opnieuw onder de ouders
geworven kon worden. Er hebben zich 2 ouders kandidaat gesteld, waarop een verkiezing is
gehouden en Manon Lee de meeste stemmen heeft gekregen. Zij zal vanaf aankomend
schooljaar toetreden tot de MR.


