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Een “Bewogen Jaar” 

Na het abnormale jaar 2019-2020 waarin we voor het eerst geconfronteerd werden met de uitbraak 
van COVID-19 en de lange periodes van thuisonderwijs, begon het schooljaar 2020-2021 in eerste 
instantie redelijk rustig. Wel golden er beperkingen die uitstekend werden opgevolgd en eigenlijk 
stilletjes verliepen, ook omdat iedereen redelijk gewend was aan de abnormale situatie van het 
vorige schooljaar. 

Vanaf vlak voor de kerstvakantie tot begin februari 2021 is de gehele school voor een periode van 4 
weken gesloten geweest n.a.v. de door het kabinet afgekondigde landelijke lockdown. De 
Kerstviering kon door de Ouderraad nog snel worden omgezet in een gezellige lunch per unit. 

Daarna brak er een onduidelijke periode aan, omdat niet helemaal helder was wat de landelijke 
regels waren ten aanzien van het naar huis sturen van groepen of klassen bij een positief geteste 
leerling of leerkracht. De quarantaine regels vanuit de overheid en de GGD bleken in de praktijk niet 
of nauwelijks werkbaar, zeker gezien het integrale en unit overstijgende onderwijs van de PJS. 

Het schoolbestuur heeft in deze tijd samen met de MR in een zeer vroeg stadium voor duidelijkheid 
gezorgd. Na intensieve gesprekken met elkaar hebben we uiteindelijk unaniem besloten dat het 
aanbieden van onderwijs in kleine cohorten geen recht zou doen aan het type onderwijs dat zowel 
ouders en leerkrachten vinden passen bij de visie van de PJS. Wel is besloten om het unit 
overstijgende werken los te laten en zoveel mogelijk te werken binnen de units zelf, zodat in het 
geval van een “besmetting” de gehele unit thuisonderwijs kon genieten voor een periode van 10 
dagen. Het credo was: “Samen uit, Samen thuis”. Voor een aantal units is dit scenario werkelijkheid 
geworden in de tweede helft van het schooljaar. 

Hoewel de reacties op dit besluit van ouders voor een zeer grote meerderheid positief waren, was 
uiteraard niet elke ouder positief. Ook in deze roerige tijden blijkt maar weer dat je het helaas nooit 
voor iedereen “goed” kunt doen. De ervaring leert echter dat de reacties van alle ouders inhoudelijk 
prima beargumenteerd en respectvol van aard waren en dat we, ondanks verschillende meningen, 
normaal met elkaar konden blijven communiceren en omgaan. Dat is een zeer groot lichtpunt in onze 
soms wat polariserende samenleving. 

We hebben het als zeer prettig ervaren dat de school en de MR elkaar in dit soort onzekere tijden, 
ook ’s avonds en in de weekenden, direct weten te vinden om samen naar oplossingen te zoeken. Er 
wordt te allen tijde op inhoud gediscussieerd, goed naar ieders standpunt geluisterd en uiteindelijk 
unaniem een besluit genomen. De stabiele basis van de MR die in de voorgaande jaren is gelegd 
werpt echt zijn vruchten af en daar zijn we met recht trots op. 

Ten aanzien van de standaard portefeuilles is het afgelopen jaar, mede vanwege de Corona situatie, 
niet heel veel te melden. De plannen met de gemeente voor de nieuwe gymzaal lopen volgens 
planning en de verwachting is dat we deze in het schooljaar 2022-2023 in gebruik kunnen nemen. 

Het dossier verkeer blijft belangrijk, waarbinnen we als PJS voor de nieuwe “Gebiedsvisie 
Centrumwaard” een volwaardige gesprekspartner van de gemeente en wethouder zijn. Het dossier 
“schooltijden” is aan het eind van het schooljaar gesloten met de conclusie dat het continue rooster 
definitief blijft. Mede omdat er gedurende het jaar intensief is geschakeld tussen ouders, kinderen en 
personeel werd dit ingrijpende voorstel breed gedragen en is het besluitvormingsproces soepel 
verlopen. De transitie van Babbels naar Blosse is op de voet gevolgd en blijft op de agenda staan. 

 



Het PO/VO traject, waarbij er een aantal mooie projecten samen met het Trinitas collega zijn gedaan, 
is afgerond. Zo zijn er nieuwe leerwegen ontwikkeld en is er een tweejarige brugklas 
geïntroduceerd. De subsidie, die met deze samenwerking was gemoeid, is gestopt. Uiteraard blijven 
we elkaar vinden en stemmen we af daar waar het nodig is. 

De MR heeft weer deel mogen uitmaken van de sollicitatieprocedure voor nieuwe leerkrachten. Das 
was weer een prachtige avond met veel positieve energie. Wij blijven het een voorrecht vinden om 
hier bij te mogen zijn. 

 

Het nieuwe schooljaar 

Na zich jaren met hart en ziel te hebben ingezet voor de MR hebben we in juni afscheid genomen van 
Elly Donkers. We wensen Elly heel veel plezier en geluk met haar welverdiende pensioen. 

Heleen van Tricht heeft zich vanaf het nieuwe schooljaar aangemeld als nieuw lid vanuit de 
personeelsgeleding, wij heten haar van harte welkom. 

De invulling van de medezeggenschapsraad voor de start het jaar 2021-2022 is hiermee als volgt: 

 Oudergeleding:  Martijn Kooij, Jochem Stricker (voorzitter), Rogier Thomasse,  
Gijs van der Valk (secretaris) 

 Personeelsgeleding: Maris Berger, Arlène Blom, Mark Honigh, Heleen van Tricht 

De zittingstermijn voor de voltallige oudergeleding van de MR verstrijkt in november 2021. Dit zal 
voor die periode breed kenbaar worden gemaakt zodat nieuwe ouders zich beschikbaar kunnen 
stellen. Bij voldoende animo zullen er eind dit jaar verkiezingen worden uitgeschreven, waarna de 
MR samenstelling en de indeling van de huidige rollen opnieuw bepaald zal worden. We zullen 
blijven streven naar continuïteit. 

De leden van de Medezeggenschapsraad kijken met plezier uit naar het schooljaar 2021-2022. Na de 
onzekere en abnormale tijden van de afgelopen 1,5 jaar zien we weer uit naar de fysieke 
bijeenkomsten op school en merken we dat weer langzaam teruggaan naar het “Oude Normaal”. 

 

Namens de MR, 

Maris, Arlène, Heleen, Mark, Gijs, Martijn, Rogier en Jochem 
 
 


