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De medezeggenschapsraad, waarin zowel ouders als leerkrachten zijn
vertegenwoordigd, is er op gericht om in overleg met de schoolleiding het onderwijs
en alles wat daarmee samenhangt te optimaliseren. Wij staan samen voor het
belang van alle leerlingen van onze school.
In het schooljaar 2019-2020 zijn binnen de MR uiteenlopende zaken aan de orde
geweest.
Communicatie:
• Er zijn communicatierichtlijnen opgesteld. MR heeft hier advies over gegeven.
• Een MR ouderlid leest alle nieuwsbrieven door voordat deze uitgaan.
• Van de MR vergaderingen wordt steeds een agenda, een samenvatting en
een besluitenlijst gemaakt.
• Een samenvatting van de vergadering verschijnt in de nieuwsbrief onder het
kopje “nieuws uit de MR”
• MR pleit voor twee ouderavonden. Eén om het schooljaar te openen en de
andere avond om het schooljaar af te sluiten.
• We willen als MR een proactieve houding aannemen. Karen Duis heeft voor
elke vergadering een voorbereidend overleg met Maarten, met als doel de
OMR tijdig betrekken bij onderwerpen waarvan Maarten verwacht dat de OMR
hierover een mening zal vormen. De persoonsgeleding is vaak op de hoogte
van deze onderwerpen.
• Afgelopen schooljaar is het onderwerp ‘website’ diverse malen genoemd, dit is
geen paradeplaatje voor de school. MR blijft dit benoemen tijdens de
vergaderingen zodat het opgepakt wordt.
• We hebben besloten het MR magazine op te zeggen.
Verkiezingen/mutaties/scholing
Sanne Duis is benoemd tot adjunct directeur en zal de (P)MR verlaten.
Tineke Sloot is door het team verkozen als nieuw (P)MR lid. Zij start schooljaar 20202021.
Veiligheid
Een veel besproken onderwerp dat ook vanuit de ouder enquête steeds naar voren
komt. Maarten is diverse keren naar bijeenkomsten geweest maar zoals het er naar
uitziet wordt er voorlopig door de gemeente niets gedaan aan de veiligheid rondom
school.
Corona
De MR is nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen die plaats hebben
gevonden naar aanleiding van het thuisonderwijs. Karen Duis heeft regelmatig
contact gehad met Maarten in deze periode. Als MR hebben wij de conclusie
getrokken dat de noodopvang verbetert dient te worden en hierbij niet alleen naar de
RIVM richtlijnen moet worden gekeken maar ook naar persoonlijke omstandigheden.
Volgend schooljaar willen we inzicht krijgen in de eventuele leer- en

lesachterstanden die deze ontwikkeling met zich heeft meegebracht. De LOVS
toetsen zijn allemaal afgenomen voor de zomervakantie.

Levensbeschouwelijke identiteit
De MR heeft dit al meerdere jaren op de agenda staan als ontwikkelpunt voor school.
Per schooljaar 2020-2021 wordt dit onderwerp opgepakt door het team. Er wordt een
werkgroep samengesteld waarin ook ouders gevraagd wordt plaats te nemen, zodat
we een leerlijn kunnen opstellen voor de hele school.
Nieuwe adjunct directeur
Wij zijn als MR nauw betrokken geweest met de wervingsprocedure. Zo mochten we
onze wensen kenbaar maken, actief meedenken in de vacature en heeft er iemand
vanuit de MR, in de sollicitatiecommissie plaats genomen. Als MR staan we achter
de keus om Sanne Duis te benoemen tot adjunct directeur.
Kwaliteit van onderwijs
Er is gestart met de scholing van EDI. Gedurende het schooljaar zijn er studiedagen
geweest en zijn er regelmatig collegiale consultaties geweest. Komend schooljaar
gaat deze scholing verder.
Dit schooljaar zijn we gestart met het integreren van IPC in het rooster.
IKC Raad
Om de samenwerking met Zonnekinderen te versterken is vorig jaar besloten om de
oudercommissie van Zonnekinderen geregeld deel te laten nemen aan de MR
vergadering. Helaas is dat dit jaar nog niet gelukt. Er is een vergadering geweest
waarbij er is gesproken over de invulling van de IKC Raad en daarbij was ook een
ouderlid van Zonnekinderen bij betrokken. De procedure om een nieuw ouderlid te
werven is niet van de grond gekomen. Dit wordt volgend schooljaar opgepakt.
Jaarlijks terugkerende zaken
Vanzelfsprekend zijn ook de jaarlijks terugkerende zaken aan de orde geweest: bijv.
Begroting/Formatieplan/IKC gids/jaar- en vakantierooster.
Toekomstige ontwikkelingen:
• Scholing/verdieping op gebied van EDI
• Levenbeschouwelijke vorming
• Werken met referentieniveaus
• Effecten coronatijd/ thuisonderwijs
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