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Koningsspelen 

Wat hebben we deze laatste dag voor de 

vakantie feest gevierd! Koningsspelen op het 

plein. Spelletjes, een heuse stormbaan, 

versierd en verkleed samen plezier maken! 

Een mooie manier om deze periode af te 

sluiten en nu lekker te genieten van de 

vakantie! 

 

Muziekweek op het Vlot 

Muziekonderwijs is een speerpunt op onze 

school. Niet alleen omdat het leuk is, ook 

omdat het zo goed is voor je ontwikkeling. 

Met onze prachtige muziekmethode (1-2-3- 

Zing), makkelijk te gebruiken instrumenten 

zoals Boomwhackers en een meer dan 

enthousiaste muziekspecialist in ons team 

heeft goed muziekonderwijs in de laatste 

jaren een stevige plek gekregen in de school. 

De berichtjes op Parro laten zien hoe groot 

het plezier maar ook de concentratie, het 

samenwerken, de timing en het durven laten 

zien van jezelf is. In alle groepen en voor alle 

leeftijden. Dat zijn de belangrijkste doelen. En 

dat is meer dan alleen lekker muziek maken 

dus. 

Op Facebook en Instagram zijn meer 

beelden te zien van de muziekweek en de 

Koningsspelen. Volgt u ons al? Fijn als u 

onze berichten liket en deelt! 

#hetvlotvlissingen 

Regel van de maand 

De kinderen van groep 7 en 8 maken altijd 

prachtige filmpjes om aan de hele school te 

laten zien wat de regel van de maand is. Deze 

maand staat centraal:  

“Spullen die van jezelf zijn, daar zorg je goed 

voor. Wil je iets met de spullen van een ander, 

dan stel je een vraag.” 

 

Uit het filmpje van de regel van de maand 

De medezeggenschapsraad 

MR in Coronatijd  

Afgelopen jaar zijn we als MR intensief 

geconfronteerd met Corona. Als ouder 

natuurlijk in de vorm van 

thuisonderwijs,  constant veranderende 

omstandigheden, de communicatie vanuit de 
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overheid en school. Als docent, in de vorm 

van thuisonderwijs geven, halve klassen, je 

eigen gezondheid en structureel hogere 

belasting. Voor iedereen de onzekerheid, 

frustratie, soms angst maar ook nieuwe 

wegen die gevonden werden en het 

aanpassingsvermogen om er het beste van te 

maken in deze rot situatie. 

 Verbeteren van de kwaliteit van het 

onderwijs, controle op directie en 

aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten is 

het bestaansrecht van een MR. Dat hebben 

we de afgelopen 12 maanden intensief 

meegemaakt.   

Als MR lid, hebben we gezien hoe de keuzes 

en soms worstelingen in het maken van 

keuzes zorgvuldig werden afgewogen. 

Waarbij de kwaliteit van onderwijs voorop 

stond, maar ook de veiligheid van kinderen, 

ouders en docenten, dat met amper goede 

informatie omdat die er simpelweg niet 

was.  Wij zijn onder de indruk van het 

professioneel afwegen en betrekken van MR 

leden bij te maken keuzes of ten minste 

uitleggen waarom keuzes gemaakt zijn.  We 

werden actief om input gevraagd en hebben 

enkele keren extra gesprekken gevoerd om de 

omgang met corona te bespreken.  Ook de 

stabiliteit en pragmatisch handelen van 

docenten en directie vonden we uitstekend. 

Net als in de rest van Nederland zijn de 

keuzes die op onze school gemaakt zijn niet 

voor iedereen de beste keuze. Toch hebben 

we vertrouwen in de gemaakte keuzes. Juist 

omdat we gezien hebben hoe ze tot stand 

gekomen zijn. Als we daarbij zien hoe snel er 

moest worden omgeschakeld en vaak ook in 

het weekend door de leraren en directie is 

gewerkt om dit mogelijk te maken dan 

kunnen we daar alleen waardering voor 

uitspreken.  

Terugkijken is nog vroeg; maar voor degene 

die hier al op terug kunnen kijken, zowel de 

school als MR hoort ook graag hoe jullie dit 

beleefd hebben en of jullie dingen structureel 

anders gedaan zouden hebben in de 

schoenen van de school of MR.  

mrhetvlotichtus@onzewijs.nl 

Oudergeleding: 
Barend de Lange, voorzitter(vader van Madelief 
en Robina, Ichtusschool) 
Maarten van Rossum, secretaris (vader van Alex 
en Lisa, het Vlot) 
Judith Bimmel (moeder van Nadia en Pepijn, het 
Vlot) 
Personeelsgeleding: 
Greet Meijer (IB-er, Ichtusschool) 
Loes Mostert (leerkracht groep A,B en 3, 
Ichtusschool) 
Nicole Wondergem (leerkracht groep 7/8, het 
Vlot) 

Vakantie, studiedag en Hemelvaart 

De komende twee weken is het meivakantie 

met aansluitend een studiedag. Als team 

hebben we onze studiedagen nodig om 

samen tijd te hebben voor onze eigen 

ontwikkeling. Onze focus die dag ligt op beter 

spellingonderwijs, de evaluatie van de 

werkwijze in de onderbouw, 

teamontwikkeling en plannen voor de 

komende periode tot aan de zomervakantie. 

In de week na de meivakantie is er dus alleen 

school op dinsdag en woensdag. 

VLOTte Babbel 14 verschijnt op 28 mei.  
 
Geniet van de vakantie, dat doen wij ook! 
 
Team van het Vlot 

 


