
 
 
 
 
 

Voorjaarsvakantie   22 februari t/m 26 februari 
Studiedag     1 maart (alle leerlingen zijn vrij) 
Rapport mee    26 maart 
MR vergadering    30 maart 
Goede Vrijdag    2 april (vrije dag) 
Tweede Paasdag     5 april (vrije dag) 
Meivakantie    26 april t/m 7 mei 
Studieochtend    12 mei (alle leerlingen zijn vrij) 
Hemelvaartsweekend   13 mei t/m 16 mei 
Pinksterweekend    22 mei t/m 24 mei  
MR vergadering    25 mei 
Zomervakantie    12 juli t/m 20 augustus 
 

Vanwege de sluiting van de school door COVID 19 is er een 
nieuwe datum vastgesteld waarop de kinderen hun rapport 
krijgen. Dat is op vrijdag 26 maart as. In de weken daarna 
worden de oudergesprekken ingepland. De uitnodiging 
daarvoor ontvangt u t.z.t. van de groepsleerkracht. 
 

 

Met de huidige regels (die gelden vanwege het 
voorkomen van het verspreiden van het corona 
virus) blijven we in ieder geval de week na de 
voorjaarvakantie nog de huidige schooltijden 
hanteren. Volgende week dinsdag is er weer een 
persconferentie van het kabinet. Mochten hier nog 
enkele aanpassingen voor het onderwijs ut 
voortvloeien dan zullen we deze op de geplande 
studiedag van 1 maart bespreken. 
Verder blijven alle huidige regels m.b.t. hygiëne,  
helen en brengen, afstand houden etc. gewoon 
van kracht. 



 

Zoals u ongetwijfeld weet staat er op maandag 1 maart een studiedag 
gepland. Een aantal scholen heeft besloten om in deze periode de geplande 
studiedagen te annuleren. Hiermee creëren ze dan een extra lesdag om de 
vele uitvaldagen van de afgelopen periode enigszins te compenseren. Wij 
hebben besloten om de geplande studiedag wel door te laten gaan. De 
reden is als volgt: de ochtend staat volgepland (alles digitaal) met 
overleggen met externen. Het gaat dan o.a. over hoe we om (moeten) gaan 
met de mogelijk ontstane achterstanden, hoe we in een relatief korte tijd 
lesstof kunnen compacten en/of verrijken zodat alle leerlingen dit schooljaar 
alle stof van het schooljaar krijgen 
aangeboden. Ook hopen we een start te 
kunnen maken met een plan om in 
aanmerking te komen voor de extra 
middelen die het kabinet deze week voor 
o.a. het basisonderwijs beschikbaar heeft 
gesteld. In de middag zal een zestal 
leerkrachten deelnemen aan de jaarlijks 
verplichte BHV herhaling. Waarschijnlijk had 
een aantal ouders verwacht dat de studiedag 
van 1 maart zou worden geannuleerd.  
Hopelijk begrijpt u onze afweging (in het 
belang van alle kinderen) om de studiedag 
toch door te laten gaan. 
 
 

 
De MR van de Wingerd is inmiddels weer op volle sterkte. Naar aanleiding 
van de verkiezingen van vorig jaar zijn Marieke Kool en Maarten Broekema 
toegetreden. De organisatie, bevoegdheden en taakverdeling binnen de MR 
is besproken. Marieke heeft het voorzitterschap op haar genomen. Vanuit de 
personeelsgeleding heeft Chris Ketelaar plaatsgenomen. 

De huidige samenstelling van de MR is als volgt: 

Marieke Kool (voorzitter) ouder 

Maarten Koorman (lid) ouder 

Maarten Broekema (lid) ouder 



Marianne Corjanus (lid) personeel 

Terry Bolink (lid) personeel 

Chris Ketelaar (lid) personeel 

De MR is na de verkiezingen vooral 
bezig geweest met het in gang zetten 
van de procedure voor de werving van 
een nieuwe directeur. Deze is 
momenteel gaande, maar over de 
precieze inhoud kunnen wij op dit moment nog niets kwijt.   

Daarnaast is de MR ook betrokken geweest bij de maatregelen omtrent de 
(her)opening van de school. De MR heeft hierbij advies gegeven. 

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Catent 
is nog steeds op zoek naar ouders. Er zijn twee vacatures voor de 
oudergeleding. In de GMR werken ouders en personeelsleden van 
verschillende scholen van Catent samen om invulling te geven aan 
medezeggenschap op stichtingsniveau.  

Bekijk voor meer informatie deze video op YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=dFQ72Md-Wuw of kijk op 
https://www.catent.nl/over-catent/medezeggenschap/  


