Nieuws uit de MR
Op 13 juli vond de laatste MR-vergadering van dit schooljaar plaats. Gelukkig konden we nu voor het
eerst in 2021 op school vergaderen, op 1,5 meter afstand van elkaar.
Corona
In de vergadering heeft Stephan Gijsman de huidige strenge Coronamaatregelen toegelicht. Helaas
moet hij constateren dat binnen het VSO door ouders / leerlingen erg weinig gebruik is gemaakt van
zelftesten. De Bodde stimuleert het gebruik van zelftesten voor de leerlingen van 12 jaar en ouder.
De Bodde blijft de maatregelen strak hanteren, omdat school het belangrijk vindt dat alle leerlingen
en medewerkers gezond de vakantie ingaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat de diploma-uitreiking en
het afscheid van zeer gewaardeerde collega’s in klein verband plaatsvond.
Personeel
De vacatures voor het nieuwe schooljaar zijn ingevuld. Ook starten er weer stagiair(e)s op het SO en
VSO.
Schoolondersteuningsprofiel
Binnen het samenwerkingsverband Biezonderwijs zit ruimte tussen de doelgroep van de Keyzer en
de Bodde. Thuiszittende leerlingen vallen daardoor tussen wal en schip. Die ruimte kwam duidelijk in
beeld, nu alle scholen een schoolondersteuningsprofiel opstellen, waarin zij hun aanbod en
doelgroepen beschrijven. Eind 2021 zijn alle profielen gereed.
De Bodde is gestart met een pilot waarbij thuiszittende leerlingen in stapjes weer naar school komen.
Daarmee heeft de Bodde nu successen geboekt en een viertal thuiszittende leerlingen deels naar
school gestimuleerd.
Nationaal programma onderwijs
Scholen krijgen budget om leerlingen extra te stimuleren om de gemiste ontwikkelingskansen met
leeftijdsgenoten in Coronatijd te compenseren. De Bodde heeft een uitgebreid plan opgesteld met
investeringen op allerlei gebieden, zoals inzet van een bewegingsagoog, extra logopedie,
ondersteuning in praktijkvorming, maar ook opleidingsmogelijkheden voor medewerkers.
Afscheid
In de vergadering heeft de MR afscheid genomen van pedagogisch conciërge Bas. Het was ook de
laatste vergadering van Sigrid Kemp, die als ouder het VSO vertegenwoordigt. De aspirant leden van
de MR worden nu toegevoegd aan de raad, waardoor de MR op volle sterkte blijft.
De MR wenst iedereen een ontspannen zomer toe, ook voor die gezinnen voor wie dat niet
vanzelfsprekend is!

