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Agenda 

10 februari  Studiemiddag (les tot 12.00 uur)   

19 februari  Rapport 1  

15 t/m 18 februari  Ontwikkelingsgesprek 2/ adviesgesprekken groep 8  

19  februari  Carnaval   

01 t/m 05 maart  Complimentenweek  

1 april  Paasviering   

06 april  Studiedag  

23 april  Koningsspelen  

18 mei  Schoolreis groep 1 t/m 3  

20 mei  Schoolreis groep 4 t/m 7  

01 t/m 04 juni  Avondvierdaagse   

23 juni   Studiedag   

28 juni t/m 30 juni  Ontwikkelingsgesprek 3  

30 juni t/m 2 juli  Kamp groep 8  

7 juli  Kennismakingsochtend nieuwe groep en VO  

8 juli  Rapport 2  

09 juli  Eindejaarsactiviteit  

13 juli  Afscheid groep 8 / Musical  

16 juli  Studiedag  

  
 

Jarig in februari 

9 Ruben 7A 

11 Amber 3 

11 Casper  8 

11 Shannon 7A 

13 Ruben  5 

14 Viggo 8 

15 Kyano 6 

18 Valentino 4 

19 Liz 1-2 

 

  
 

Jarig in februari 

20 Lieve 7B 

20 Nout 5 

22 Rahman 3 

22 Naoufel 1-2 

25 Daley  1-2 

26 Vince 1-2 
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De directie aan het woord….. 

 

Vanuit de MR 

Afgelopen donderdag 28 januari is de MR hopelijk voor de laatste keer digitaal samengekomen. 
Net voor het schrijven van dit stuk is aangekondigd dat de basisscholen maandag 8 februari weer 
open mogen. Het onderwijs op afstand is voor alle betrokkenen lastig en soms zelfs zwaar 
geweest. Voor iedereen bleef het improviseren om met de beschikbare methodes die gericht zijn 
op klassikaal onderwijs via het beeldscherm op afstand les te geven. Daarbij moest ook de 
aandacht verdeeld worden over de kinderen die aanwezig waren via Teams en de kinderen in de 
klas uit de noodopvang. Iedereen heeft hier op zijn persoonlijke manier er het beste van gemaakt. 

Naast de COVID-19 lopen de reguliere onderwerpen van de MR zaken gewoon door. Het bestuur 
KPOA heeft de begroting van de Breede Hei goedgekeurd. De extra instroom via het Kindcentrum 
is van belang geweest om het huidige begrotingstekort door de KPOA te laten opvangen. 

De schoolsluiting heeft ook tot gevolg gehad dat het persoonlijk contact op het schoolplein niet 
meer heeft plaatsgevonden. Voor de MR is dit een bron van informatie over er op school leeft. 
Hierdoor hebben we ook weinig terugkoppeling ontvangen over op welke wijze de schoolsluiting 
door iedereen is beleefd. Om meer inzicht te krijgen over het effect van het onderwijs op afstand 
gaan we een digitale enquête rondsturen via de Parro. Hopelijk zit iedereen inmiddels dan alweer 
enkele dagen op school, maar we willen graag de ervaringen verzamelen en evalueren. 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn over het beleid van de school geef dit dan door aan één 
van de MR leden of per mail naar mrdebreedehei@KPOA.nl Wil je weten wie er in de MR zitten 
of wat het plan voor komend jaar is, kijk dan eens op de website van de Breede Hei. 
https://www.breedehei.nl/ouders-kinderen/medezeggenschapsraad 

De volgende MR-vergadering is woensdag 24 maart. 

Namens de MR, Guido Visser 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


