Jaarverslag MR ‘de Meiboom’ van 28 februari 2019 – 16 januari 2020
Inleiding: Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool De Meiboom. Dit
jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in de periode 28
februari 2019 – 16 januari 2020.
De MR bestaat in uit 4 personen.
Voorzitter: Margreet Hylkema(ouder)
Lid: Willemieke Dijkstra (ouder)
Lid: Birgit van Maanen (personeel)
Lid: Maria de Boer (personeel)
Willemieke Dijkstra en Birgit van Manen hebben tevens ook zitting in de OMR (Onderwijsteam
medezeggenschapsraad). Hier worden onderwerpen besproken die vanuit de GMR
(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) en of het bestuur naar voren worden gebracht.
Willemieke en Birgit brengen de MR leden hiervan op de hoogte.
De eerste vergadering is gehouden op 12 maart, met daarin de evaluatie van de ouderavond. Een
avond met informatie van de directeur, OR en MR en waar daarna verschillende punten uit de
tevredenheidsenquête aan de hand van stellingen, in groepjes, konden worden besproken. Ook werd
er al even over de formatie van volgend jaar gesproken. De groepen 7 en 8 zullen weer een
combinatie worden. De MR zal proberen te werken met de jaarplanning, waarover we op de cursus
(nov. 2018) geleerd hebben. We zullen ongeveer 5 keer per jaar vergaderen.
Op 15 maart was er een stakingsdag. Ook was er een wisseling van leerkrachten in groep 8. Juf
Dorine was er tot en met 8 maart en daarna was juf Fokalien weer terug van haar verlof.
In april is het tegelpaadje bij de onderbouw gerealiseerd. In onze vergadering op 16 april hebben we
het SOP (SchoolOndersteuningsProfiel) met bijbehorende documenten (pedagogisch klimaat,
grenzen van de school en toelating/schorsingsbeleid) besproken. Ook kwam het voorstel voor het
proef/kennismaken met de Parro App langs. Ook zal er onderzocht worden of we IEP schoolbreed als
leerlingvolgsysteem willen, in plaats van CITO. Eind april is er afscheid genomen van juf Fleur in de
groepen 5/6. Per mei zal juf Dorine haar plaats innemen.
De IEP-Eindtoets werd in april 2019 in groep 8 afgenomen. Met een score van 81,4 scoorde groep 8
rond het landelijk gemiddelde en ruim boven de ondergrens. Een mooi resultaat. Er is goed ingezet
op het wegwerken van eventuele hiaten en de ‘mindset’ bij toetsen. Op basis van het
leerlingvolgsysteem verwachten wij in het schooljaar 2019-2020 ook weer rond het landelijk
gemiddelde te scoren.
Op de vergadering van 6 juni is de formatie vastgesteld en het schoolplan en schoolgids ter
informatie langsgekomen. De vakantieplanning voor 2019-2020 is besproken en het
vervangingsprotocol in goedgekeurd. De MR leden zijn positief over het IEP leerlingvolgsysteem.
Verder willen we onderzoeken of we van pauzetijd/ speeltijd op school ook onderwijstijd kunnen
maken. Speeltijd als onderwijstijd levert een aantal voordelen op. Enerzijds creëren we meer
onderwijstijd waardoor we flexibeler kunnen omgaan met de margedagen. En anderzijds is er meer
en regelmatiger aandacht voor bewegingsonderwijs waartoe de school ook wordt gestimuleerd
vanuit de overheid.

Nieuwe formatie 2019-2020
groep 1/2 juf Birgit en juf Marijke
groep 3/4 juf Imke
groep 5/6 juf Grytsje en juf Wietske
groep 7/8 juf Maria en juf Fokalien
Op 24 juni was de jaarlijkse vergadering met de Identiteitscommissie. Na de fusie is deze ingesteld en
er is toen afgesproken dat er een evaluatie moment zou komen na ongeveer 3 jaar. We hebben
afgesproken dat we (eind nov./dec.) willen evalueren middels gesprek. Daarbij kunnen we hulp
krijgen van Aafke Reinders, adviseur identiteit bij VONKT.
In juli is er een mailing geweest over pauzetijd als onderwijstijd. Dit riep wel wat reacties op, dus dit
is uitgesteld tot na de zomervakantie. Voor de vakantie is er afscheid genomen van juf Dorine in
groep 5/6.
In augustus/september zijn alle groepen weer begonnen in de Gouden Weken met leuke activiteiten
en daarna de startgesprekken. Een (hernieuwde) kennismaking met leerkracht, ouder en kind. En in
september is er nogmaals geïnformeerd over pauzetijd als onderwijstijd. Er is nog een informatie
avond gehouden en een raadpleging over dit onderwerp. De meerderheid van ouders was voor het
invoeren van deze wijziging in onderwijstijd. Dit zal na de herfstvakantie ingevoerd worden. De
vakantieplanning kan nu definitief vastgesteld worden.
Tijdens de vergadering van 30 september met de OR is er gesproken over het samenstellen van een
rooster voor aftreden, oud papier, luizen en de ouderwerkgroepjes.
De leerkrachten gaan beleid maken voor wat betreft de begeleiding van ouders bij uitjes, reisjes en
kamp. Dit komt de volgende vergadering weer terug bij de MR.
In oktober kregen we het bericht dat juf Wietske haar liefde achterna gaat én een andere baan heeft.
Ze zal tot de kerstvakantie blijven. Ook juf Grytsje zal tot de kerstvakantie werken, want daarna gaat
haar zwangerschapsverlof in. Per januari 2020 heeft groep 5/6 twee nieuwe leerkrachten nodig.
Op 6 november was er een stakingsdag.
Op de vergadering van 25 november hoorden we dat IEP het nieuwe leerlingvolgsysteem zal worden.
We hebben gesproken over de Parro App. Het lijkt wel een handig informatie middel. Ook is het
reisjes-en kampbeleid na nog een paar aanpassingen goedgekeurd. Voor de MR zijn we op zoek naar
een nieuwe ouder, Margreet Hylkema is aftredend. Er zal een e-mail over gestuurd worden. De
directeur kon melden dat er nieuwe leerkrachten gevonden zijn voor groep 5/6. Namelijk juf Baudina
(eerder werkzaam op de Skoalfinne) en juf Dorine (eerder werkzaam in deze groep en groep 8). De
leerlingenraad is ook weer opnieuw geïnstalleerd en heeft bedacht dat er ook groep 7 en groep 8
leerlingen mee zullen lopen als pleinwacht.
Over de fusie met Odyssee hoorden we dat de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2020 nog even
niet haalbaar was.
Op 10 december was er een koffieochtend waar gesproken kon worden over de Parro App, het
pleinspelen en de leerling pleinwacht, het tekort aan leerkrachten en de op handen zijnde
ouderavond.
Dinsdag 17 december was de Kerst voorstelling ‘Koning Winter’ door de leerlingen van groep 1 t/m 4
in de Spylder.
Op vrijdag 20 december is er in groep 5/6 afscheid genomen van juf Wietske.
Maandag 6 januari 2020 waren alle leerlingen nog vrij. Van 7 tot 10 januari was de Zilveren Week van
kracht.

Op 16 januari 2020 wordt de ouderavond gehouden met daarin de jaarverslagen van OR en MR,
informatie van Jildou Loen over het IEP leerlingvolgsysteem en de evaluatie van de
Identiteitscommissie.
Margreet Hylkema
MR De Meiboom

