Jaarverslag MR ‘de Meiboom’ van 13 januari 2021 – 19 januari 2022
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool De Meiboom over haar
activiteiten in de periode 13 januari 2021 – 19 januari 2022. De MR heeft in deze periode 4 keer
vergaderd en is op 9 november 2021 aangeschoven bij de vergadering van de OR.
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.
Identiteitscommissie
Na de evaluatie van het identiteitsbeleid door Vonkt heeft de identiteitscommissie de MR gevraagd
in te stemmen met het opheffen van de identiteitscommissie. De evaluatie geeft voldoende
aanbevelingen en acties waar school verder mee kan. De MR heeft ingestemd met de opheffing van
de identiteitscommissie.
Fusie Odyssee
Jella brengt de MR in iedere vergadering op de hoogte van het fusietraject. Per 1-1-2022 is de fusie
een feit en gaan Gearhing en Odyssee verder onder de naam KYK.
Kamp
Alleen groep 7 en 8 zijn in 2021 op kamp geweest naar Kameleondorp. Door de coronamaatregelen
mochten de groepen niet mengen. Groep 5 en 6 had daarom een schoolreisje.
Formatie 2021-2022
Het team kijkt tevreden terug op de nieuwe wijze om de formatie vast te stellen (kijken naar wat we
nodig hebben en niet meer kijken naar het aantal leerlingen).
Dezelfde leerkrachten blijven in de groepen werken. Ook de werktijden per leerkracht zijn gelijk aan
het vorige schooljaar.
Extra geld genereren
De MR heeft ingestemd met extra geld te genereren op de volgende wijze:
- ouderbijdrage verhogen met € 2,50 voor het bekostigen van AMV-lessen in groep 3 en 4
- potje MR-geld dat over is te gebruiken voor andere zaken o.a. het lustrum

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
- noodopvang
- het weer naar school gaan met alle maatregelen die daarbij horen en hoe de kinderen steeds
moeten schakelen naar de nieuwe situatie
- het beeld na de toetsen
- inzetten gelden om achterstanden in te lopen voor een extra leerkracht: Wilma Bult, 4
ochtenden in de groepen 3-6
- ouderbetrokkenheid creëren in deze tijd: koffieochtenden, ouderavond, eventueel online.
- uitstapjes
- zelftesten voor personeel

Taalprofiel Frysk De Meiboom
De Meiboom heeft nu taalprofiel C en werkt naar taalprofiel B. Doel is om in 8 jaar op taalprofiel A te
zitten. In 2030 moet iedere school op niveau A zitten.
Onderwijskundige ontwikkelingen
Het team heeft een nieuwe methode voor wereldoriëntatie gekozen: Jeelo. Deze methode is in de
plaats gekomen van Topondernemers.
Voor het leesonderwijs is gekozen voor Estafette 3.
Een aantal leerkrachten volgen scholing Frysk.
Leerkrachten volgen voor rekenen scholing in het automatiseren.
OMR
Willemieke en Birgit brengen de overige leden van de MR op de hoogte wat er besproken is in de
OMR zoals het rondje langs de scholen, de jaarrekening, schoolgids, schoolplan, de begroting,
onderwijs in coronatijd, onderzoek schoonmaken ivm klachten op de andere scholen. Dit geldt niet
voor de Meiboom omdat de Meiboom een eigen schoonmaker heeft.
Lustrum Meiboom
In september 2021 is het eerste lustrum van de Meiboom gevierd met het circus. Een geslaagde
viering.
Enquête ouderavond online
Met een enquête is de behoefte voor een ouderavond online gepeild. In april 2021 is besloten de
ouderavond live te houden en we hopen dat dat in september kan.
Enquête schoolverlaters

De enquête van groep 8 schooljaar 2017/2018 en groep 8 schooljaar 2018/2019 is
besproken in de MR. School kijkt wat ze in hun onderwijs en informatieaanbod kunnen
aanpassen of extra aanbieden.
Door de coronaperikelen is de enquête niet uitgezet voor groep 8 schooljaar 2019/2020.
Vakantieplanning
De MR heeft ingestemd met de vakantieplanning voor 2021-2022.
Schoolondersteuningsprofiel SOP
Het SOP is besproken en de MR is akkoord met het SOP.

BSO Kids First
Vanaf september 2021 draait Christine (nieuwe leidster) de BSO.
De BSO in de vorm van naschoolse opvang draait nu op dinsdag en woensdag. Er is even
proefgedraaid met de maandag. Hier was te weinig belangstelling voor.
Peuters in school
Dit is nog steeds een ambitie.
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.
Rondje groepen
In elke vergadering bespreken we hoe het gaat in de groepen en waar de groepen mee bezig zijn. De
MR heeft aangegeven dat het belangrijk is dat alle ouders op de hoogte zijn van hetgeen er speelt in
de groep.
Leerlingenraad
Birgit brengt ons op de hoogte over de onderwerpen die besproken worden in de leerlingenraad.
Vergadering OR 9 november
De MR is op 9 november 2021 aangeschoven bij de OR-vergadering. Hier zijn o.a. besproken;
- Sint Maarten
- Sinterklaas
- kerst
- schoolfotograaf
- ouderavond
- wat verder ter tafel kwam
Tevredenheidsonderzoek november 2021
De ouders die de tevredenheidsvragenlijst hebben ingevuld zijn over het algemeen voldoende tot
goed tevreden en beoordelen de Meiboom met een 7,8. Het team is trots op dit resultaat.
Van de 45 gezinnen hebben 25 gezinnen de vragenlijst ingevuld. Voor de vereiste betrouwbaarheid is
een respons van minimaal 40 gezinnen nodig. De vereiste respons is helaas niet gehaald. Daarom
gaat het team voorzichtig om met de resultaten en conclusies.
Eén actiepunt waar school mee in gesprek wil met de ouders is voldoende uitdaging.
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