Jaarverslag MR ‘de Meiboom’ van 16 januari 2020 – 13 januari 2021
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool De Meiboom over haar
activiteiten in de periode 16 januari 2020 – 13 januari 2021. De MR heeft in deze periode 5 keer
vergaderd waarbij op 23 september 2020 de OR is aangeschoven en op 19 november de
identiteitscommissie is aangeschoven.
Rol MR
De MR is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie, ouders en de leerkrachten. De MR, de
directie en het team adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen
maar worden genomen als de MR daarmee akkoord gaat.
De MR op onze school bestaat uit vier leden: twee ouders en twee leerkrachten. De ouderleden
hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar, zolang ze kinderen op school
hebben. De personeelsleden in de MR zijn eveneens om de drie jaar aftredend en herkiesbaar.
De MR bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Willemieke Dijkstra (ouder)
Lid: Froukje van der Goot (ouder), Birgit van Maanen (personeel) en Maria de Boer (personeel)
Willemieke en Birgit 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 volgende onderwerpen in willekeurige volgorde zijn in de MR behandeld.
Ouderavond op 16 januari
De ouderavond is goed bezocht en stond in het teken van identiteit. Het ganzenbordspel was de
vorm om hierover in gesprek te gaan. Hiervan is door Vonkt een verslag gemaakt voor de evaluatie
van het identiteitsbeleid.
Evaluatie identiteitsbeleid door Vonkt
In de vergadering met de identiteitscommissie wordt de evaluatie van het identiteitsbeleid door
Vonkt uitgebreid besproken. De identiteitscommissie gaat kijken of en hoe zij verder gaat. De
uitkomst gaat naar de MR en de MR brengt hierover een advies uit.
Kamp
Door corona is het kamp niet doorgegaan. Het team heeft besloten het kamp niet te verplaatsen
naar het begin van het schooljaar maar naar de gebruikelijke periode.
De aanbetaling wordt gebruikt voor het kamp in het volgende schooljaar. Mocht het kamp vanwege
corona niet door kunnen gaan in het volgend schooljaar dan krijgt school de aanbetaling terug.
Formatie
In het nieuwe schooljaar kan in 4 groepen gedraaid worden met een extra kantoordag die door
Grytsje of Baudina wordt ingevuld. De ib’er en de loco hebben 1 dag.
Fokalien gaat met zwangerschapsverlof. Marye de Vries vervangt Fokalien.
Voor de formatie in 2021-2022 gaat het team bekijken wat we nodig hebben en is het aantal
leerlingen niet meer leidend.
De fusiemiddelen voor de formatie zijn gestopt.

Onderwijstijd
De onderwijstijd is geëvalueerd en blijft het komende jaar hetzelfde met een paar kleine
aanpassingen.
Oud papier
Het ophalen van het oud papier is niet meer rendabel genoeg. De opbrengst van het oud papier komt
daarmee te vervallen. We leggen bij de OR de vraag neer: “Hoe kunnen we nu geld genereren voor
o.a. muzieklessen en uitstapjes?”
Onderwijs in coronatijd
De MR is steeds betrokken geweest bij alle schakelingen in de coronaperiode. Zowel in als buiten de
vergaderingen om is er uitvoerig gesproken over o.a. het onlineonderwijs, het weer naar school gaan
met alle maatregelen die daarbij horen.
In de MR vergaderingen is uitgebreid gesproken over de evaluatie van het onlineonderwijs, het deels
naar school en deels thuisonderwijs naar aanleiding van de enquête, hoe om te gaan met uitstapjes,
het ventilatiesysteem en hoe houden we de ouders betrokken bij school.
We hebben subsidie gekregen voor extra handen in de klas om eventuele opgelopen achterstanden
door het thuisonderwijs te herstellen. Suzanne Visser van de BSO vult deze uren in.
Bij de tweede lockdownperiode is er een aanmerkelijke verbetering van het onlineonderwijs. De
noodopvang in de tweede periode is goed geregeld.
Onderwijskundige ontwikkelingen
Tot aan de zomervakantie is er proefgedraaid met de methode voor sociale emotionele ontwikkeling:
Kwink. Besloten is na de vakantie deze methode te gebruiken omdat het een complete methode is
waar ook burgerschap, mediawijsheid en lentekriebels in verwerkt zit.
Groep 5 & 6 en groep 7 & 8 starten met de methode Breinhelden.
De nieuwe methoden voor wereldoriëntatie Blink, Jeelo en Faqta worden uitgeprobeerd. Het team
wil graag een geïntegreerde methode. Werken in thema’s en projecten heeft de voorkeur. De
nieuwe methode komt in de plaats van Topondernemers.
Het team zal meer structuur geven aan de coöperatieve werkvormen.
Voor het automatiseren bij Rekenen is een proeflicentie Grafields count me in (online oefenplatform)
aangevraagd.
Er is een leesclub opgericht die zich verdiept in het leesonderwijs.
In het rapportfolio zijn nieuwe doelen opgenomen.
Vanwege de duur van de tweede lockdownperiode zijn de IEP toetsen verschoven. Toen de school
weer is opengegaan zijn eerst de zilveren weken gehouden en daarna is de IEP-toetsperiode gestart.
Enquête schoolverlaters

De enquête van groep 8 schooljaar 2019/2020 is niet uitgezet door de coronaperikelen. Het
heeft geen zin meer om deze nog uit te zetten omdat je geen representatieve uitslag meer
krijgt.
Koffieochtenden en ouderavond
De koffieochtenden en ouderavond zijn vanwege de coronamaatregelen niet doorgegaan. Besproken
is dit online te doen en voor de ouderavond wordt de behoefte geïnventariseerd.
BSO Kids First
Na de herfstvakantie is de BSO gestart op dinsdag en woensdag. Er is alleen nog naschoolse opvang.
Gekeken wordt naar een derde dag opvang.

Peuters in school
Met Kids First en de gemeente is er overleg om de peuters in school krijgen om o.a. een doorgaande
lijn voor de kinderen te creëren. We nemen de tijd om de samenwerking goed neer te zetten.
Kerst
De identiteitscommissie brengt de MR op de hoogte hoe kerst op school wordt gevierd. Ouders
kunnen vanwege corona niet komen op het kerstfeest. Van de viering is een film gemaakt. En de
kinderen maken een attentie voor de mensen in Warns.
Sinterklaas
In de vergadering met de OR wordt besproken dat op de Meiboom geen Sinterklaas meer gevierd
wordt met zwarte pieten. Gearhingbreed is er een standpunt ingenomen over de kleur van de pieten.
De Oranjevereniging wordt geïnformeerd over ons standpunt.
Vanwege de coronamaatregel was Sinterklaas in 2020 online.
Schoonmaak
In de vergadering met de OR wordt de MR op de hoogte gebracht dat er voor elke vakantie een
schoonmaakmoment komt. Voorstel is om dit 4x per jaar te doen.
Vrijwillige bijdrage
De OR deelt mee dat de verzoeken voor de vrijwillige bijdrage worden verstuurd.
Schoolonderzoeken GGD
De GGD heeft de werkwijze aangepast ivm Covid-19. Daarom komt de GGD alleen op school voor de
5-jarigen. De 9-jarigen worden op een GGD locatie opgeroepen voor vaccinaties en
gezondheidsonderzoek. De GGD heeft nog geen bezoek aangekondigd op de Meiboom.
Lustrum Meiboom
In 2021 zijn we 5 jaar een school. Een moment om bij stil te staan. Er wordt een commissie
samengesteld.
Rondje groepen
In elke vergadering bespreken we hoe het gaat in de groepen en waar de groepen mee bezig zijn.
Leerlingenraad
In elke vergadering brengt Birgit ons op de hoogte van de onderwerpen die besproken worden in de
leerlingenraad.
Fusie Odyssee
Het fusietraject is weer gaan lopen nadat Odyssee de financiële administratie op orde had.

