
De MR vertelt…      Naarden, november 2021 

 
 

16 november jl. heeft de MR voor de laatste keer in 2021 vergaderd. In deze 
vergadering is teruggekeken op de online interactieve ouderavond over 
mediawijsheid, is het hybride onderwijs ten tijde van Corona aan de orde gekomen 

en heeft de MR ingestemd met het Jaarverslag MR 2020-2021. 
 

Ouderavond mediawijsheid 
10 november vond de door de MR georganiseerde online interactieve ouderavond 
over mediawijsheid plaats. Tijdens deze avond heeft Helen Vossen (onderzoeker 

Jeugd en Media en MR-lid) gesproken over wat de positieve en negatieve effecten 
van sociale media voor kinderen kunnen zijn. Daarnaast is Mediapedagoog Marije 

Langendijk ingegaan op hoe je als ouder het beste om kunt gaan met het 
mediagebruik van je kind(eren). 
 

Het was een zeer geslaagde avond over een thema dat erg onder ouders leeft. 
Degenen die zich voor deze avond hebben aangemeld, maar tijdens de Webinar 

niet aanwezig waren of de Webinar nog eens willen terugkijken, kunnen dit doen 
door middel van de naar hen toegestuurde link. 

 
Corona en hybride onderwijs 
Nu Corona ook op school om zich heen grijpt en er steeds vaker kinderen in 

quarantaine thuis zitten, komt ook het onlineonderwijs weer om de hoek kijken.  
Alle technieken voor online les zijn er. Voor de groepen 3 tot en met 8 staat er in 

classroom altijd een lesprogramma klaar. Daarnaast wordt geprobeerd wordt om 
de leerling thuis via het Chromebook in contact te laten zijn met zijn/haar 
klasgenoten op school. Dit wordt door alle partijen als zeer belangrijk en leuk 

ervaren. Voor de leerkrachten is het best een uitdaging om zowel in de klas als 
online les te geven. 

 
Jaarverslag MR 2020-2021 
Op grond van artikel 7 van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is de MR 

verplicht om jaarlijks aan iedereen die bij de school betrokken is, schriftelijk 
verslag te doen van zijn werkzaamheden. In de vergadering van 16 november 

heeft de MR ingestemd met de inhoud van het Jaarverslag MR 2020-2021. U kunt 
dit jaarverslag vinden op de website van de Godelindeschool onder het kopje 
“Medezeggenschapsraad”. 

 
 

 
De volgende MR vergadering is op 13 januari 2022. 


