Jaarverslag MR schooljaar 2019-2020

In dit jaarverslag kunt u lezen wat er afgelopen jaar is gebeurd, welke schoolzaken zijn
besproken en welke besluiten er zijn genomen. Zoals u allen weet is het geen normaal
schooljaar geweest. Door Corona zijn er minder MR vergaderingen geweest en uiteindelijk
ook minder schoolzaken besproken. Het ging voornamelijk over Corona. Desondanks leest u
in dit jaarverslag de highlights en willen we u tevens uitleggen wat de MR raad precies doet
en waar ouders terecht kunnen voor vragen en opmerkingen. De MR raad vindt het
belangrijk dat ouders hun vragen kunnen stellen.

Wat doet de MR?

De MR raad komt 6x per jaar bij elkaar om te vergaderen en bestaat uit drie mensen vanuit
de personeelsgeleding en 3 mensen vanuit de oudergeleding. Deze groep denkt en praat
mee over het schoolbeleid en 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 raad denkt mee, geeft advies, delen hun
mening en geven bijvoorbeeld hun akkoord op bepaalde schoolzaken. Voorbeelden hiervan
zijn het vakantierooster en de schoolgids. De directeur is daarbij ook elke MR vergadering
aanwezig om adviezen te geven. UIteindelijk beslist de MR raad. 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 raad bestaat uit:
Personeelsgeleding
●
●
●

Cobie Westerhof
Marije Ruiter
Ezra Yedema

Oudergeleding
● Johannes jan de Boer
● Jenny van Veen-Hulsebosch
● Stefna Bruntink-Houtsma
Personeelswisselingen
●

●

Ezra Yedema zal vanaf volgend schooljaar 2020-2021 ergens anders gaan werken
en Wilma ( Leerkracht groep 7-8) heeft aangegeven graag zijn rol over te nemen als
MR lid.
De directeur Roeland Omlo zal vanaf schooljaar 2020-2021 2,5 dag werken ipv 5
dagen.

●
●

Femke ( leerkracht groep 5-6) is er even tussenuit geweest vanwege
zwangerschapsverlof en zal na haar terugkomst minder gaan werken.
Meester Vincent blijft ook het schooljaar 2020-2021 bij Het Avontuur!

Onderwijs -Highlights
● Leerkrachten gebruiken inmiddels volop het Rapportfolio en weten deze steeds beter
te gebruiken
● Afgelopen schooljaar ontstond het idee ( ook vanwege Jeelo) om meer in circuits te
werken tijdens projecten. Dit idee zal ook in het schooljaar 2020-2021 meer worden
uitgewerkt.
● Jeelo loopt goed. De leerkrachten besteden nog wel veel tijd aan het voorbereiden
en uitwerken van deze projecten. Hier gebruiken zij ook deels de studiedagen voor.
● Middels het innovatieproject ( Clix) is er een bedrag toegekend aan de school ter
waarde van 18.000 euro. Dit project en bijbehorend geldbedrag heeft als doel het
innoveren van het onderwijs. Door corona is het team er nog niet aan toegekomen
om hier een invulling aan te geven. Er wordt wel gedacht aan het innoveren van het
onderwijs met als voorbeeld het werken in circuits.
Beheer
Er is in en om de school een hoop gebeurd. Voorbeelden hiervan zijn de renovatie van de
docentenkamer ( nieuwe meubels) buitenkant school en uiteraard het groene schoolplein.
De wens is ook om het kleuterplein in de toekomst op te knappen. Hier zijn verder nog geen
plannen voor. Hier is helaas (nog) geen budget voor.
Corona
Het schooljaar is anders gelopen dan normaal vanwege corona.
De belangrijkste punten:
● De docenten hebben met elkaar een plan gemaakt en binnen twee dagen heeft het
docententeam onderwijs op afstand weten te realiseren
● Elke docent gaf zijn eigen invulling hieraan
● Docenten waren makkelijk te bereiken voor hulpvragen
● De school heeft ten alle tijden de richtlijnen van het RIVM opgevolgd en wat er vanuit
OOZ werd besloten.
● Toen de scholen weer open mochten, is het team met een voorstel gekomen richting
de MR. Dit plan werd al snel goedgekeurd.
● Continurooster werd ingevoerd en ouders bleven buiten.
● Vanaf volgend schooljaar 2020-2021 wordt het “oude” rooster weer ingevoerd en
blijven ouders voorlopig nog de leerlingen halen-en brengen bij het schoolplein.

