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Inleiding
Openbaar Dalton Kind Centrum het Parelhof staat voor:
Een Kindcentrum met de Daltonker nwaarden als uitgangspunt

Voor u ligt het jaarverslag van Openbaar Dalton Kind Centrum Het Parelhof, schooljaar 20202021.
Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan betrokkenen en belangstellenden over het
gevoerde beleid en de resultaten van het afgelopen schooljaar. Wij beschrijven welke activiteiten
zijn ondernomen om onze doestellingen te bereiken, welke resultaten behaald zijn en hoe wij
verder willen gaan. Het jaarverslag is zorgvuldig samengesteld en wij hopen u hiermee zo
volledig mogelijk te kunnen informeren. Het jaarverslag wordt aangeboden aan de
medezeggenschapsraad, Stichting Opspoor en de Inspectie van het Onderwijs.

Kengetallen
Naam School
DKC Het Parelhof

Adres
Zichthof 9-11, 1445HC Purmerend

Brinnummer
16MC

Externe kengetallen 2020 – 2021
Aantal leerlingen 1 okt telling
Inschrijvingen
Uitschrijvingen (PO/VO)
Waarvan verwijzing SO
Waarvan Verwijzing SBO

368
55
70
1
4

Instroom – Uitstroom 2020 – 2021
Instroom nieuwe leerlingen in groep 0 of 1-2
Instroom nieuwe leerlingen in de overige
groepen
Uitstroom van leerlingen i.v.m. verhuizing
Uitstroom van leerlingen vanwege andere
redenen
Uitstroom VO
Data per 1 oktober 2020

42
13
23
7
40
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Leerlingenaantallen naar geslacht
Leeftijd

M

V

Totaal

4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
13 jaar

22
21
39
35
20
21
16
14
2
-

19
19
24
21
22
29
27
20
1
-

47
40
53
56
42
50
43
34
3
-

Totaal

186

182

368

Categorie

Aantal

3 jaar of jonger
4 t/m 7 jaar
8 jaar en ouder

0
196
172

Totaal

368

Aantal leerlingen NOAT
Aantal niet-bekostigde leerlingen

75
0

Opbrengsten
Vanuit de uitslag van de Waterlandse Overstap kregen we de volgende aandachtspunten:
Aandachtspunten
Aantal leerlingen: 39
Mogelijk dyslexie
2
Dyslexie
4
Zouden in aanmerking kunnen komen voor
8
LWOO
Zouden in aanmerking kunnen komen voor
4
LWOO/PRO
Totaal IQ op basis van de NIO-uitslag dat
6
beneden gemiddeld (IQ<90) is uitgevallen
In combinatie met de schoolresultaten van de basisschool, de IEP eindtoets en in overleg met het
VO heeft dit geresulteerd tot de volgende uitstroomadviezen en schoolplaatsingen
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Uitstroom groep 8 schooljaar 2020- 2021
Uitstroomadviezen
Praktijk onderwijs
Basis Beroeps Leerweg
Basis Beroeps Leerweg / Kader Leerweg
Kader Leerweg
Kader Leerweg / Gemengde Leerweg
Kader Leerweg / Theoretische Leerweg
Theoretische Leerweg
Theoretische Leerweg / HAVO
HAVO
HAVO/VWO
VWO
Onbekend (privéonderwijs)

Aantal
1
9
2
4
6
3
7
6
1
1

Uitstroom groep 8 schooljaar 2018- 2019
Uitstroom
Atlascollege Edam
Don Bosco College Volendam
Clusiuscollege Purmerend
PSG Gerrit Rietveld Purmerend
PSG Jan van Egmond Lyceum Purmerend
PSG W.J. Bladergroen
PSG Nelson Mandela Purmerend
PSG Antoni Gaudi Purmerend
PSG Da Vinci College Purmerend
Elders

Aantal
6
6
4
6
3
4
1
9
1
Groep 8 totaal: 40 leerlingen
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Inspectiekaart Eindtoets
2017 – 2018
46

2018 – 2019
55

2020-2021
39

45

56

40

427

427

368

CET

IEP

IEP

Bovengrens inspectie

-

-

-

Landelijk gemiddelde

-

81.8

79

Ondergrens inspectie

534,0

79.0

Aantal deelnemende
leerlingen
Aantal leerlingen in
leerjaar 8
Aantal leerlingen op
school
Naam Eindtoets

Eindtoets
525,0
85,5 / 86,7*
74,4 /
Legenda vanaf 2017 / 2018. In het schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen.
op of boven de ondergrens (voldoende)
onder de ondergrens (onvoldoende)
*gecorrigeerde score

Analyse groep 8






Leerlingenaantal = 40 leerlingen
39 van de 40 leerlingen hebben deelgenomen aan de IEP
1 leerling heeft niet mee gedaan op basis van verlenging groep 8
Gemiddelde IEP op basis van 39 leerlingen = 74,4
Gemiddelde IEP op basis van 39 leerlingen
(- 5 leerlingen met een NIO < of gelijk aan 80) = 77

Vervolgens worden de scores van de IEP vergeleken met de schooladviezen. Schooladviezen
worden op basis van CITO LOVS/IEP gegevens samengesteld in combinatie met NSCCT en NIO.
Bij 2 van de 39 leerlingen (5%) is het Advies heroverwogen en hoger bijgesteld n.a.v. de IEP
score.
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Conclusie
•

De wijze waarop de IEP wordt afgenomen, lijkt beter aan te sluiten bij onze populatie

•

Kinderen laten bij de IEP zien wat we op basis van andere gegevens van ze kunnen
verwachten. Ze scoren naar hun eigen mogelijkheden en laten zien wat ze kunnen.

•

De IEP score is bij een groot aantal kinderen gelijk aan het advies dat we hebben
gegeven. In 2 gevallen hebben we het advies naar boven aangepast.

Schooltoetskaart

Schooloverzicht 2020-2021 groep 3 t/m 8 vanuit Ultimview Midden- en Eindtoetsen.
Opmerking: De opbrengsten zijn door het team geanalyseerd naar aanleiding van deze analyse
hebben de leerkrachten een plan van aanpak gemaakt met als doel de kwaliteit van onderwijs
en opbrengsten te verbeteren. Hierbij worden de NPO gelden ingezet.
NPO staat voor Nationaal Programma Onderwijs. De overheid heeft voor de komende
tweeënhalf jaar extra gelden uitgetrokken om te investeren in onderwijsinstellingen. Deze
gelden kunnen worden ingezet in de sociaal- emotionele en cognitieve ontwikkelingen van de
leerlingen en in het inhalen van coronavertragingen.
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Financieel overzicht
Cijfers 2020

Realisatie

Jaar- begroting

Realisatie minus
Begroting

(3.1) RIJKSBIJDRAGEN

2.229.990

2.059.474

170.516

(3.5) OVERIGE BATEN

9.992

400

9.592

2.239.983

2.059.874

180.109

1.807.524

1.755.063

52.461

(4.2) AFSCHRIJVINGEN

68.280

62.991

5.289

(4.3) HUISVESTINGSLASTEN

130.354

146.090

-15.736

88.221

95.730

-7.509

2.094.379

2.059.874

34.505

Saldo Baten en Lasten

145.603

0

145.603

Saldo Exploitatie

145.603

0

145.603

BATEN

Totaal BATEN
LASTEN
(4.1) PERSONELE LASTEN

(4.4) OVERIGE INSTELLINGSLASTEN
Totaal LASTEN

Uiteindelijk zijn de totale baten € 180.109 hoger dan begroot, maar ook de kosten zijn
€ 34.505 hoger dan begroot. Dit komt onder andere door:
x Hogere rijksbijdrage waar onder een hogere Rijksvergoeding Lumpsum en Rijksbijdrage
achterstandenbeleid
x Personele bekostiging, waarvan de Salariskosten lumpsum € 52.782 hoger zijn dan begroot.
x Overige instellingslasten, dit zijn voornamelijk huisvestingslasten en overige lasten, een
vermindering in verband met corona, mede door de periode van thuisonderwijs.
Het resultaat over 2020 was € 145.603 positief. Begroot was een resultaat van € 0
Daarom is het resultaat € 145.603 positiever dan begroot
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Personeel
Het Parelhof bestond in 2020-2021 uit groepen van peuterspeelzaal Pinkeltje, 17 “onderwijs”
groepen, waarvan 1 peuter/kleutergroep, 4 heterogene kleuterbouwgroepen, tweemaal groep 3,
tweemaal groep 4, tweemaal groep 5, tweemaal groep 6, 4 heterogene groepen 7/8 en de
buitenschoolse opvang de Driesprong.
Er waren verschillende (maatschappelijke) stages op school, met o.a. stagiaires van de Pabo, ROC,
Bladergroen, Clusius College.
De directie bestaat uit twee interim directeuren.
De school heeft twee intern begeleiders.
De school heeft twee Daltoncoördinatoren en Daltonstuurgroep, een ICC-er, een ICT-er, een
preventiemedewerker, verschillende coördinatoren, een vertrouwenspersoon en BHV-ers en één
gym-collega vanuit Spurd.
De school werkt met een onderwijsondersteuner en schoolmaatschappelijke dienst.
De school werkt met leerkrachten, onderwijsassistenten, management ondersteuning, een
conciërge en een ambulant begeleider.
De school werkt met een aantal vrijwilligers, zij voeren o.a. conciërgetaken uit.
De school werkt verder met externen zoals de Bibliotheek/leesconsulent, Muziekdocenten van
Muziekschool Waterland en docenten van Cultuurhuis Wherelant.

Scholing
Dit schooljaar zijn de teamscholingen EDI, Vreedzame school en Laika/Vostok weer verder
opgepakt. Door de maatregelen rondom corona hebben veel bijeenkomsten online
plaatsgevonden.
Teamleden zijn intern geschoold op ICT vaardigheden i.v.m. het onderwijs op afstand.
De leerkrachten en ondersteuners, die de Daltonopleiding volgden, hebben deze afgerond.
Eén leerkracht heeft de opleiding Daltoncoördinator afgerond.
De IB ‘ers hebben de master Gespreksvoering en begeleiding gevolgd.
Eén IB er heeft de opleiding tot beeldcoach afgerond.
Twee onderwijsassistenten zijn de opleiding tot onderwijsondersteuner gestart.
Eén leerkrachtondersteuner is de opleiding tot leerkracht gestart.
Eén leerkracht heeft de ICC opleiding afgerond.
De ICT’er heeft de cursus microsoft gevolgd.
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Schoolklimaat en veiligheid
In opdracht van het bestuur is in mei 2021 onder alle scholen van OPSPOOR een
tevredenheidsonderzoek afgenomen. Hieronder een samenvatting van uitkomsten van onsze
school.

Wij zijn content te lezen dat men over het algemeen positief denkt over ons Kindcentrum,
ondanks corona, dat de communicatie belemmert tussen school en ouders. Dit punt zal in het
schooljaar 2021-2022 regelmatig onder de aandacht gebracht worden.
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BHV 2020-2021
Ons Kindcentrum voldoet aan de wettelijke eisen van bedrijfshulpverlening. Ieder
lid dat de BHV vertegenwoordigt heeft de bevoegdheid d.m.v. het BHV-certificaat.
Het wordt komend schooljaar zaak nieuwe leden onder het team te werven i.v.m.
pensionering van personeelsleden en dan met name in de bovenbouw. Het
Kindcentrum is een Pinda-vrij centrum. Hiervoor wordt een strikt beleid gevolgd.

Het Dalton Kindcentrum
Op het gehele Parelhof, bestaande uit de basisschool, de peuterspeelzaal Pinkeltje en de BSO de
Driesprong, is een doorgaande lijn op inhoud en visie. Er is regelmatig een groot MT overleg,
waaraan de leidinggevenden van de drie partijen deelnemen.
We zijn trots op de doorgaande lijn, die er is tussen de peuters en kleuters. De ontwikkeling van
de peuters wordt goed gevolgd en de overgang naar een kleutergroep verloopt daardoor heel
soepel.
Daarnaast is er overleg met het groot DKC team. Deze bestaat uit alle partners die meeparticiperen in het Kindcentrum. Naast deze partijen heeft het Kindcentrum een Parelraad
(=leerlingenraad), een Oudervereniging een Medezeggenschapsraad en de Parelkwekers, waarin
ouders participeren van het basisonderwijs, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.

Parelraad (=leerlingenraad) 2020-2021
De Parelraad heeft door de corona niet plaats kunnen vinden.

Peuterspeelzaal Pinkeltje DKC Parelhof
Als partner in Dalton Kind Centrum Het Parelhof draagt
Peuterspeelzaal Pinkeltje graag bij aan het algemene verslag van ons
Dalton Kind Centrum over het schooljaar 2020/2021
Corona/Covid 19-virus
Evenals in de schoolperiode 2019/2020 stond het schooljaar
2020/2021 helaas weer voor een belangrijk deel in het teken van Covid 19. Covid 19 zorgt voor
ongemak en doet een stevig beroep op een ieders improvisatievermogen binnen en buiten het
Dalton Kind Centrum. Met name in de kinderopvang waar wij peuters in de leeftijd 2-4 jaar
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opvangen, is interactie in de klas tussen kind, ouder en pedagogisch medewerker van groot
belang. De situatie dat ouders het pand niet meer mochten betreden en hun peuters bijvoorbeeld
ook niet mochten laten trakteren op school zorgde voor weerstand bij ouders.
De vanzelfsprekendheid in het haal- en brengbeleid van je kind in de klas kunnen brengen, even
lekker zittend bij je kind de dag beginnen, het uitbundig zijn/haar verjaardag mogen vieren,
trakteren, het zat er allemaal niet meer in. Tot op de dag van vandaag is de situatie onveranderd
en vangen wij onze ouders en peuters op bij het hek. Sporadisch en met een geplande afspraak,
thans weer met mondkapje, mogen en kunnen wij ouders in de school ontvangen.
Wij zijn blij dat wij ons steentje hebben kunnen bijdragen in lockdownperiodes door het bieden
van noodopvang aan ouders in cruciale beroepen en voor ouders en peuters in lastige of
zorgelijke situaties. Daarnaast voorzagen wij onze peutertjes regelmatig van (huiswerk)
pakketjes met boekjes, knutsels, spelletjes met kleur en vormen, et cetera. Als de ouder(s) niet
naar school konden komen, bezorgden wij de pakketjes aan huis. Op deze manier konden we
toch onze broodnodige contacten met onze ouders en kinderen onderhouden.
Wijzigingen in het bestuur
Tot mei 2021 bestond het bestuur van de Stichting Beheer PSZ Pinkeltje uit mevrouw I. (Irma)
Schagen, voorzitter, mevrouw A. (Anouk) van der Keur, secretaris en de heer H. (Henny) van der
Keur, penningmeester. De dames hadden al eerder aangegeven dat ze de bestuurstaken wilden
beëindigen. Daar is een oplossing voor gevonden door een nieuwe invulling te geven die in mei
van dit jaar is doorgevoerd.
Vanaf mei van dit jaar zijn de dames Schagen en Van der Keur afgetreden als bestuurslid en
gelijktijdig zijn de heer M.J.F. (Martin) Dupon (voorzitter), mevrouw Mr. M.E. (Erna) Sluis
(secretaris) en de heer R. (Roeland) Gravestein MBA (bestuurder) toegetreden. De heer H. van
der Keur is in het bestuur gebleven, zodat de continuïteit en kennisoverdracht binnen het bestuur
geborgd is.
Dagelijkse leiding bij Pinkeltje op de locaties Zichthof en Jachtwagenstraat
De dagelijkse leiding op beide locaties is ongewijzigd: Irma Schagen blijft de functie van
Algemeen Leidinggevende voor beide locaties vervullen. Zij blijft dan ook gesprekspartner
namens Pinkeltje in het MT en aanspreekpunt voor de directies voor de dagelijkse operationele
gang van zaken. Irma werd en wordt daar waar nodig of van toepassing bijgestaan door Henny
van der Keur, bestuurder en penningmeester.
Scholing/opleiding Pedagogisch medewerkers
Naast het continueren van onze dagelijkse werkzaamheden zetten wij vol in op uitbouw van
kwaliteit, kennis, deskundigheid en samenwerking in het Kindcentrum, als ook op
vervolgopleidingen en scholing. Dit is best ambitieus, omdat wij vanuit de kinderopvang (wet
IKK) en eigen interesses, al een volle opleidingsagenda hebben die wij combineren met de
gezamenlijke scholingsagenda van het basisonderwijs.
Het basisonderwijs op het Parelhof ging over op de vernieuwde methode Schatkist. Pinkeltje
maakte sinds 2005 gebruik van de methode Startblokken. Deze methode sluit echter niet
optimaal aan bij Schatkist van het basisonderwijs. In het belang van de doorlopende leerlijn

12

Onderwijsinhoudelijk jaarverslag OBS het Parelhof 2020-2021

besloten wij om naast de Daltonscholing ook methodisch nog beter bij het basisonderwijs aan te
sluiten. Pinkeltje ging in het schooljaar 2020-2021 gefaseerd over op een nieuwe VVE methode,
Uk en Puk, de voorloper op Schatkist. Na 15 jaar Startblokken was het mooi om aan een nieuw
hoofdstuk te beginnen.
Drie van onze pedagogisch medewerkers zijn in 2020 met de VVE opleiding Uk en Puk gestart
en hebben gedurende 1 jaar de VVE opleiding Uk en Puk met goed gevolg en certificaat afgesloten.
Twee van deze medewerksters op het Dalton Kind Centrum haalde in dezelfde periode ook nog
hun Dalton certificaat.
Netwerkactiviteiten
In het schooljaar 2020/2021 continueerden wij doorgaans digitaal, de samenwerking met het
wijkgebonden zorgteam. Dit is een waardevol en gezamenlijk initiatief van Gemeente, collega’s
Kinderopvang, Centrum voor Jeugd en Gezin, logopedie, Spirit, Boot en VTOteam. Daarnaast
onderhielden wij onze warme contacten en continueerden we onze werkzaamheden en
samenwerking met de Bibliotheek Waterland (VoorleesExpress en coachingsbijeenkomsten) In
het voorjaar van 2021 organiseerden wij in samenwerking met de organisatie Klaarr, een
digitale bijeenkomst met ouders over het thema ”Jong leren in het verkeer”. De gezamenlijke
themabijeenkomsten met de GGD gingen vanwege Covid 19 helaas niet door.
Activiteiten met ouders en peuters
Ons jaarlijks educatief uitje naar Artis in schooljaar 2020/2021 ging vanwege corona niet door.
Peutergym met Spurd
Bewegen is en blijft belangrijk en ondanks de nodige beperkingen hebben we kunnen blijven
bewegen en gymmen met onze meester Tijmen. Heerlijk en waardevol om onze peutertjes met
zoveel plezier te zien genieten.
VVE
Per 1 augustus 2020 trad het Wijzigingsbesluit Urenuitbreiding Voorschoolse Educatie in
werking. Gemeenten werden verplicht het gesubsidieerde aanbod van Voorschoolse Educatie
(VE) uit te breiden naar 960 uur voor alle peuters tussen 2,5 tot 4 jaar met een VVE-indicatie.
Pinkeltje is vanaf augustus 2020, met ingang van het nieuwe schooljaar, langer opengegaan. De
openingstijden gingen van 8:30 - 11:30 naar 8:30 - 12:00 uur. Ook ’s middags wijzigde de
openingstijden van 12:30 - 15:30 naar 12:45 - 15:45 uur.
Voor zowel de Kinderopvang, ouders, peuters een uitdaging en opgave van jewelste. Vrijwel alles
moest worden aangepast van bestaande ouder en incasso overeenkomsten tot het opnieuw
inplannen van onze peuters. We zijn deze uitdaging, om iedere VVE-geregistreerde peuter de
960 uren te kunnen bieden, echter van harte aangegaan. We zijn inmiddels een jaar verder en
hebben wel te maken met meerdere factoren waar de overheid hier en daar onvoldoende op heeft
geanticipeerd.
Deze factoren zijn o.a.:
•
Beperking groepsgrootte door een maximaal aantal kinderen per lokaal.
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•
•
•
•
•
•
•

Het is van belang om groepen VVE-peuters te mengen met reguliere peuters voor een
optimaal effect.
Bestaande groepen, overeenkomsten met ouders zijn/waren niet te wijzigen.
Het aanbod geldt vanaf de leeftijd van 2,5 jaar.
Bijna een derde van het aantal peuters op onze locaties (plm. 40 peuters) hebben een
VVE indicatie.
De meeste ouders hebben een voorkeur voor ochtendgroepen.
Veel ouders vinden 960 uur te veel.
Anderstalige ouders die spanning ervaren tussen VVE-inspanningen en samenwerking
op school en thuis.
Beperkende financiële factoren bij zowel de ouders als organisatie

Namens het bestuur,
Henny van der Keur
07 november 2021

De Driesprong

De driesprong heeft geen verslag aangeleverd.

Oudervereniging
Jaarverslag vieringen/activiteiten het Parelhof 2020/2021
Sint-Maarten: Het afgelopen jaar zijn er, tot onze spijt, geen feestelijkheden ondernomen voor
het Sint-Maarten vanwege de coronamaatregelen.
Sinterklaas: Donderdag 26 november mochten de kinderen allemaal hun schoen zetten. Deze
hadden ze onder het raam gezet zodat de Pieten via het raam (deze hadden de juffen en de
meesters natuurlijk stiekem open laten staan) iets in de schoenen konden gooien, slim hé? 😊
Vrijdag 27 november konden de kinderen allemaal zien wat ze in hun schoen hadden gekregen.
Donderdag 4 december was het weer zover, DE grote dag. Sinterklaas kwam dit keer niet fysiek
aan op onze school. Dit jaar hadden zijn Pieten een film opgenomen. Hierin vertelden ze over de
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coronamaatregelen en dat Sinterklaas en zijn Pieten helaas niet op school konden komen.
Maarrrrr in het filmpje verklapten ze wel waar ze de cadeaus hadden verstopt, super spannend
natuurlijk. Voordat de kinderen hun cadeaus mochten ophalen moesten ze eerst een paar
opdrachten doen. Deze opdrachten werden door Piet in het filmpje verteld en uitgelegd. Ook
werden er verpakte zakjes met pepernoten uitgedeeld. Ondanks de corona hebben de kinderen
een fantastisch Sinterklaasfeest gehad.
Kerst: Helaas is er geen kerstfeest gevierd op school. Met kerst was de school vrij plotseling
vanwege de lockdown gesloten.
Pasen: Eind februari, begin maart werd ons land wederom stilgelegd door de vreselijke
coronapandemie. Helaas hebben wij Pasen niet kunnen vieren op de manier zoals wij dat altijd
zo goed kunnen.
Sportcommissie: Ook alle sportevenementen zijn stilgelegd. Hierin hebben wij niets kunnen
organiseren.
Diversen: Naast de grote feesten worden er op Het Parelhof normaliter nog andere
feestelijkheden georganiseerd waarbij de OV betrokken is. Denk hierbij aan de al eerdergenoemde viering van Sint-Maarten, maar ook aan de gezonde lunch, het Koningsdagontbijt en
de gezonde traktaties tijdens de sportdag. Tijdens de Nationale Kinderboekenweek levert de OV
ook altijd een bijdrage aan boeken en tijdschriftabonnementen voor de kinderen. Het
afscheidscadeau van groep 8 wordt ook namens de OV gegeven. Ook is de OV de drijvende kracht
achter het jaarfeest.
Dit alles is mogelijk gemaakt door uw ouderbijdrage, waarvoor dank namens de OV maar vooral
namens de Kinderen.

Medezeggenschapsraad
Inleiding
Het schooljaar 2020-2021 zit er alweer op. En dit jaar was wederom een vreemd en lastig jaar.
Er is veel thuisgewerkt, vanwege de schoolsluiting, en er is een hoop gevraagd van zowel ouders,
leerlingen en leerkrachten. De MR heeft zich zo goed als mogelijk in deze omstandigheden,
ingezet om een bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van Het Parelhof. De vergaderingen
hebben allemaal online plaatsgevonden via Teams dus ook dat was even wennen. Hieronder een
korte samenvatting waar het in onze vergaderingen onder andere over is gegaan.
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Samenstelling MR 2020-2021
Een MR bestaat altijd uit een gelijk aantal leden van zowel ouders als leerkrachten. Dit noemen
we een oudergeleding en een personeelsgeleding. Hierna genoemd als OMR en PMR. Onze MR
bestaat uit de volgende leden.
PMR Susan Plat, Mirjam Ettema en Linda Helmigh
OMR Tanja Funcke-Lagerburg Voorzitter, Paula de Groot, Secretaris en Loraine Dormoy welke
halverwege het jaar is ingestapt. Onze contactgegevens zijn te vinden op de website van DKC Het
Parelhof. U kunt uw correspondentie richten aan s.plat@opspoor.nl
Coronamaatregelen
Bijna iedere vergadering komt dit punt terug. De maatregelen zijn nogal eens gewisseld en dit is
ook elke vergadering wel even besproken. Sommige maatregelen zijn erg goed bevallen en aan
de MR is voorgelegd om een aantal te behouden. De MR heeft daarmee ingestemd. Het gaat vooral
om onderstaande.
- Ouders leveren de kinderen af bij het hek/op het plein en komen niet meer mee de school in.
Dit zorgt dat de lessen op tijd kunnen starten en de leerkrachten ook voldoende aandacht hebben
voor de kinderen bij binnenkomst. School werkt nog een idee uit, over hoe het contact met de
ouders te behouden. Bijvoorbeeld door maandelijkse inloopmomenten.
Verkiezingen
De MR kwam een lid tekort in de oudergeleding en dat betekende het houden van verkiezingen.
Ook dat is een uitdaging geweest met de geldende coronamaatregelen. Uiteindelijk zijn we met
een creatief plan gekomen en hebben we dit via het Ouderportaal kunnen doen. De ouders die
zich verkiesbaar hebben gesteld, zijn Loraine Dormoy en Paul Lassche. Loraine heeft de meeste
stemmen gekregen. Van harte welkom Loraine! En heel veel succes. En aan alle ouders die
gestemd hebben, ontzettend bedankt!
Website school
De website van school is niet up-to-date. De MR heeft dit bij herhaling aangekaart en inmiddels
is duidelijk dat administratieve kracht deze taak gaat overnemen. Binnenkort moet deze dus
helemaal bijgewerkt zijn.
Formatie
De school, maar ook de kinderen en de ouders kregen te maken met het vertrek van een
leerkracht. Hierdoor kwam één klas zonder leerkracht op de vrijdag. Gelukkig was er nog wel
een leerkracht voor de donderdag en heeft zij deze klas op fantastische wijze opgevangen. Het
was voor de kinderen en de ouders best even lastig, mochten ze eindelijk weer naar school,
kregen ze toch weer te maken met veranderingen. Het is allemaal gelukt, dus alle ouders,
kinderen en leerkrachten, bedankt voor de flexibiliteit!
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Tot Slot
Het schoolleven is weer enigszins genormaliseerd, en we hopen dat dit ook zo blijft aankomend
jaar. De MR vergadert komend jaar deels online, en deels fysiek.
Op de dinsdagen zijn wij online, en de donderdagen in de school. U bent ook weer welkom om
een vergadering bij te wonen. Meldt u dit wel van tevoren even bij s.plat@opspoor.nl We hopen
ouders weer te kunnen verwelkomen!
De vergaderdata voor komend schooljaar zijn vastgesteld:
Dinsdag 14 september, donderdag 4 november, dinsdag 11 januari, donderdag 10 maart en
donderdag 23 juni
Namens de MR,
Tanja Funcke-Lagerburg Voorzitter

Ouderparticipatie

De Parelkwekers ontmoetingen hebben aan het begin van het schooljaar online plaatsgevonden
en een paar keer op een locatie buiten het Parelhof. Dit alles had te maken met de richtlijnen
rondom corona.

Gebouw
De noodlocatie is in juni 2021 weggehaald, omdat de vergunning niet verlengd kon worden.
Deze extra ruimte wordt ontzettend gemist.
De verbouwing, die dit schooljaar gepland stond, is nog steeds onder de aandacht bij de
gemeente en het bestuur.

Klachten
Er zijn geen formele klachten bij directie en bestuur ingediend.
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