Jaarverslag MR Het Avontuur schooljaar 2021-2022

In dit jaarverslag kunt u lezen wat er in het schooljaar 2021-2022 is gebeurd, welke schoolzaken zijn
besproken en welke besluiten er zijn genomen. U leest in dit jaarverslag de belangrijkste zaken die zijn
besproken. Tevens willen wij u uitleggen wat de MR precies doet en waar ouders terecht kunnen voor
vragen en opmerkingen. De MR raad vindt het belangrijk om toegankelijk te zijn voor alle ouders van
Het Avontuur.
Wat doet de MR?
De MR (medezeggenschapsraad) is een orgaan dat 6x per jaar bij elkaar komt om te vergaderen over
schoolse zaken. De MR bestaat uit drie mensen vanuit de personeelsgeleding en drie mensen vanuit
de oudergeleding. Deze groep denkt en praat mee over het schoolbeleid en de kwaliteit van het
onderwijs. Zij vormen een klankbordgroep voor de directeur en daarnaast pikken zij signalen/vragen
op vanuit ouders en maken dit bespreekbaar tijdens de MR vergaderingen. De MR toetst het beleid
van de school. Het heeft wettelijk instemmings- dan wel adviesrecht ten aanzien van belangrijke
zaken die de school neemt/wil nemen. Voorbeelden hiervan zijn het vakantierooster en de
schoolgids evenals zaken rond huisvesting en personeel. De directeur is ook op elke MR vergadering
aanwezig om adviezen te geven. Uiteindelijk beslist de MR. De MR is een belangrijk kanaal voor
ouders met vragen. Wij vinden het daarom ook belangrijk dat ouders met
vragen/zorgen/opmerkingen weten bij wie zij terecht kunnen.

De MR bestaat uit:
Personeelsgeleding
●
●
●

Vincent de Jong
Marije Ruiter
Wilma van der Linde

Oudergeleding
●
●
●

Johannes Jan (Jos) de Boer
Stefna Bruntink-Houtsma
Paul Stuurwold

Personeel
●
●
●
●
●
●

Femke met zwangerschapsverlof, oplossing gevonden door inzet juf Susanne.
Meester Vincent gaat in voorjaar 2022 met ouderschapsverlof, oplossing intern gevonden.
Voor beide gymdagen is een sportdocent gevonden. (Sven/Dafne)
In April start een tweede kleutergroep, formatie is rond.
In nieuwe schooljaar wellicht opnieuw een tweede kleutergroep.
Er zijn werkdrukgelden vrijgekomen vanuit de overheid. Roeland gaat met personeel
onderzoeken hoe deze goed in te zetten.

Onderwijs algemeen (hoogtepunten)
●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

De inspectie is half september op bezoek geweest. Focus van bezoek was
didactisch/pedagogisch handelen. Ook leerlingen en ouders kwamen aan het woord. De
inspectie beoordeelde de school met een ‘goed’. Daar zijn we trots op!
In de onderbouw zijn grote onderwijskundige stappen gemaakt. Vooral in groep 2. Er wordt
meer gekeken naar de behoeftes van kinderen. Enkele kinderen beginnen in groep 2 al met
lezen.
MR verkiezingen: Jos en Jenny stellen zich opnieuw verkiesbaar. Vanuit de ouders is er 1
kandidaat die zich ook verkiesbaar heeft gesteld. Paul Stuurwold. Jos kreeg een tweede
termijn en Paul werd een nieuw MR-lid. Stefna Houtsma werd benoemd tot nieuwe
voorzitter. Jenny wordt nogmaals hartelijk bedankt voor haar enorme inzet de afgelopen,
niet altijd makkelijke, jaren.
Veiligheid kwam vaak op de agenda. Ouders parkeren langs de Henri Dunantstraat en dat kan
gevaarlijk zijn. Tevens is oversteken op de Ruigedoornstraat soms een uitdaging. Zeker voor
de kleintjes van groep 1 en 2.
We kregen van een ouder een mail over de coronamaatregelen. Deze waren volgens deze
ouder niet in orde. Wij hebben het beleid van OOZ en de overheid getoetst aan wat de
school doet en alles bleek volgens de normen in orde te zijn.
MR informatie zal beschikbaar zijn op de website van school.
Overblijfgeld wordt teruggebracht van 2,50, naar 1,50. School houdt veel geld over. Dat kan
niet de bedoeling zijn. Met huidige budget wordt gekeken of er iets kan worden aangeschaft
voor de overblijf.
De nieuwbouw voor Het Avontuur en De Polhaar staat herhaaldelijk op de agenda. Er zijn
zorgen binnen de MR over de prognoses waarop de M2 van het gebouw straks zal worden
gebaseerd. Toch zien we ook kansen om het onderwijs een nieuwe impuls te geven. Het
personeel gaat hier met Roeland over van gedachten wisselen. De MR wil graag
meegenomen worden in het hele proces. 24 maart was er een verkennend gesprek tussen
Het Avontuur en de Polhaar. (directie). In september 2022 gaan de teams kennismaken.
Via een ouder krijgen we het verzoek om te spreken over het Continurooster. Ooit kozen we
ervoor om dat niet in te voeren op Het Avontuur. De geluiden rond een verandering worden
nu sterker. De overblijf wordt steeds groter in aantal leerlingen. In het nieuwe schooljaar
komt het continurooster elke vergadering op de agenda. Paul en Vincent verkennen de opties
die er zijn bij het invoeren van dit rooster.
Veel ouders geven aan dat er veel toetsing in leerjaar 5 zit. Ouders willen graag meer
informatie over hoe dit moet worden aangepakt.

●

●
●
●
●
●

Online shaming was een aandachtspunt binnen de lessen in de bovenbouw. Samen met
SAAM welzijn een plan maken hoe dit nog meer op de agenda te krijgen. Er moet een leerlijn
komen (Femke betrekken als anti-pest-coördinator).
Het jaarplan van het Avontuur is grondig geëvalueerd in de vergadering van 23 juni.
Stefna, Paul en Vincent hebben interesse in een Online cursus MR-lid.
In het schooljaar 2022-2023 komt er een regelement en statuut. Dit zal nog voor de
jaarwisseling worden gepresenteerd.
Jos maakt jaarverslag
Data MR vergaderingen 2022-2023:

20 september 2022 / 25 oktober 2022 / 13 december 2022 / 7 februari 2023 /
28 maart 2023 / 9 mei 2023 / 27 juni 2023.
Elke vergadering zal om 19:00 starten.

Corona (hopelijke laatste keer)
●

●

●

Het afgelopen schooljaar verliep veel stabieler dan het jaar ervoor. Alleen in januari was er
een opleving en ook een hele korte lockdown voor leerlingen en personeel (extra week
kerstvakantie).
Het is niet altijd makkelijk geweest voor leerkrachten om goed onderwijs te geven tijdens de
pandemie. Toch kunnen we met terugwerkende kracht stellen dat alle leerlingen goed in
beeld zijn gebleven en dat er binnen de mogelijkheden fantastisch onderwijs is gemaakt.
Chapeau!
Er was in de regel niet veel kritiek op de manier waarop Het Avontuur omging met de
Coronamaatregelen. Het algemene beeld was dat we het samen moesten oppakken
(personeel en ouders). Een enkele ouder heeft zich actiever met het beleid bemoeid. Soms
was dit lastig voor de school (MR), maar we waardeerden de betrokkenheid enorm.

Oproep
●

●

Als leden van de MR willen we ouders oproepen om actief mee te blijven denken met de
school en schoolse zaken. Dit gaat al beter. Wij hebben daar als MR ook een rol in. De
communicatie via de website gaat al beter. Toch hopen we dat ouders met ons in contact
blijven staan. Heb je een frustratie of een suggestie. Deel het met ons en laat het niet
rondzingen op het plein.
Tot slot hopen wij dat ouders/personeel de school positief blijven promoten in de
buitenwereld. Niets gaat sneller dan mond tot mond reclame. Blijf positief over onze
fantastische school!

