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Aanleiding
Na de nieuwe Coronamaatregelen zoals aangekondigd afgelopen vrijdag 26 november
tijdens de Corona-persconferentie, blijven de scholen weliswaar open maar zijn er
aangescherpte regels. Het team heeft daarom een brief voorbereid om ouders te informeren.

Aangezien de MR een rol heeft en de school adviseert over het aangepaste schoolbeleid,
heeft de MR kort online vergaderd over de voorgenomen brief om ouders/verzorgers te
informeren.

Aanwezigen
Niet alle MR-leden konden aanwezig zijn. Aanwezig waren: Dana Flohr, Youri Schamp,
Klaas Jan Schuurs en Karen Hendriks. Anne Willemsen heeft via een voicebericht input
geleverd. Thijs Rasing heeft zich afgemeld voor dit extra online overleg.

Verslag overleg
De MR-leden geven elk hun aandachtspunten aan en spreken uit dat de toonzetting in de
communicatie naar ouders van belang is. Een positieve insteek vanuit Daltonwaarden en
informatie geschreven met de doelgroep in je achterhoofd is van belang.

Ook is het belangrijk om onderscheid (te blijven) maken tussen de overheidsrichtlijnen en
-beleid en de keuzes die De Borgwal (in aanvulling daarop) maakt.

Verder is de MR van mening dat de school ook best openheid mag geven op punten waar
nu (ook bij het team) geen duidelijkheid over bestaat. Zoals bijvoorbeeld hoe het zit met
zelftesten. Het is beter om ouders mee te nemen in het proces dat je ook als school de
komende dagen nog één en ander moet uitzoeken en/of ervaren.

Verder geven individuele MR-leden aan dat er best wel wat vragen bij hen opkomen naar
aanleiding van de aangescherpte regels en de huidige versie van de brief. Het lijkt ons dan
ook verstandig om de antwoorden op die vragen voor te bereiden.

Tot slot vragen enkele MR-leden zich af of de school (al) heeft nagedacht over bijvoorbeeld
gespreide inloop/uitloop of het invoeren van bubbels zoals in het voorjaar.

Advies MR
In het algemeen is het verstandig een samenvattende kernboodschap te formuleren waarin
ouders in een paar zinnen wordt uitgelegd:

1. Wat er met de aangescherpte regels voor hen verandert ten opzichte van afgelopen
week.

2. Wat dat in de praktijk betekent (voor de komende dag/dagen/weken).
3. Dat in de loop van deze komende week meer duidelijk zal worden over hoe een en

ander in de praktijk gaat en wat er van ons allemaal gevraagd wordt. En dat we
verwachten in de loop van de week meer informatie te kunnen geven.



Belangrijk uitgangspunt voor de communicatie is een positieve insteek vanuit de
Daltonwaarden, waarbij je een ieder aanspreekt om samen te werken, je
verantwoordelijkheid te nemen, etcetera. Dit mag voor de MR nog nadrukkelijker dan in de
huidige eerste alinea van de conceptbrief.

Aansluitend op bovenstaande is het advies dan ook om een kernboodschap te formuleren
(in de lijn van de eerste alinea in de brief) die ook in de mail zelf staat. De brief zelf zoals die
in grote lijnen nu al staat, kan dan bijgevoegd worden als bijlage met detailinformatie.De
informatie die daarin staat is immers (voor zover door de MR te overzien is) niet nieuw ten
opzichte van de aanpak van de afgelopen tijd.

De MR verwacht verder dat de brief en de aangescherpte coronaregels veel vragen kunnen
opleveren. Het advies is dan ook om antwoorden te formuleren op de vragen die wij nu
vooraf al kunnen bedenken, een zogenaamde Q&A (Vraag & Antwoord).

Te denken valt aan de volgende vragen:
Zelftesten: Hoe gaat het zelftesten in zijn werk? Hoe kom ik aan die zelftesten? Wat als ik
mijn kind niet 2 keer per week een zelftest wil/kan afnemen?
Allergieën, hooikoorts en andere aandoeningen met symptomen vergelijkbaar aan Corona:
Voorheen kon mijn kind met een doktersverklaring gewoon naar school komen. Moet ik mijn
kind nu elke dag testen?
Fysiek onderwijs: Blijft de Borgwal wel zo lang mogelijk fysiek onderwijs geven, ook al moet
bijvoorbeeld de helft van de klas thuisblijven? Is er een omslagpunt?
Noodopvang: Wat doe ik als door de aangescherpte regels te veel kinderen thuis moeten
blijven en online les gegeven wordt, maar ik geen opvang heb en een essentieel beroep
heb? Is er op De Borgwal (of elders) wel noodopvang mogelijk?

Tot slot vindt de MR het verstandig om als school al vooruit te denken over het beleid ten
aanzien van fysiek en online onderwijs in de huidige situatie. Hierin lijkt het de MR
verstandig om in groter verband (op Stichtingsniveau) en mogelijk zelfs landelijk verband
(PO-raad) een gezamenlijke lijn te trekken voor ‘hoe om te gaan met mogelijk grotere
aantallen leerlingen per klas die thuis moeten blijven’.

Uiteraard is de MR bereid en genegen om directeur/het team te adviseren en mee te denken
over de te formuleren boodschap en teksten.


