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Jaarverslag MR Zonnebloem schooljaar 2020-2021
Tijdens het schooljaar van 2020-2021 zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen:
Er zijn 2 nieuwe ouders in de oudergeleding gestart dit schooljaar en 2 in de
personeelsgeleding. SPOZ breed is er in november een cursus aangeboden, waarbij de MRleden die deze nog niet gehad hadden, hebben deelgenomen.
De voorgenomen fusie (tussen St. Annaschool en Zonnebloem) is elke vergadering aan bod
gekomen om de stand van zaken te bespreken. De leraren van beide scholen hebben
gefungeerd in werkgroepen om het fusierapport te voorzien van de juiste input. De
oudergeleding heeft deelgenomen aan bijeenkomsten om een ouderraadpleging tot stand te
brengen, die momenteel nog gaande is. Leonie van Breda (bestuurder SPOZ) zal hier na de
zomervakantie op terugkomen richting de ouders van beide basisscholen. Eind vorig jaar sprak
het team van Zonnebloem zich negatief uit over het voorgenomen besluit tot fusie. Echter door
het voeren van gesprekken, deelname in werkgroepen en vergaderingen zijn zij tot een meer
positief advies gekomen.
Ook dit jaar hebben we te kampen gehad met Corona. Het lerarenteam heeft zich proactief en
daadkrachtig opgesteld met het onderwijs op afstand voor ruim 2 maanden. De MR heeft hen
hierover complimenten gegeven via de nieuwsbrief en richting ouders kenbaar gemaakt dat de
MR zich hard zal maken voor betere technische faciliteiten.
De MR vergaderingen hebben i.v.m. Corona, buiten de eerste 2 en de laatste vergadering,
allemaal digitaal plaatsgevonden.
Door Corona is de school verplicht gesteld om een continurooster te hanteren. Dit heeft tot
veranderingen geleid qua werkwijze van leraren, maar ook voor ouders die alles anders
moesten gaan regelen op korte termijn. Dit heeft vanuit beide kanten tot veel input en nieuwe
inzichten geleid. Na het onderwerp meerdere malen besproken te hebben tijdens de MR en er
steeds meer input kwam vanuit ouders over dit onderwerp, dank daarvoor, gaat het team dit
komend jaar meenemen in wat er allemaal kan en willen hierbij de ouders betrekken.
Het overblijven is ook een punt dat geregeld besproken wordt om voor- en nadelen met elkaar
te bespreken. Zo ook het beleid rondom SPOZ/Zonnebloem het lesprogramma etc.
Tijdens dit jaar zijn er op het personele vlak wisselingen geweest i.v.m. onderzoeken die op
leraren-niveau zijn gestart. De MR is hierover geïnformeerd. Een teamlid is direct aangesloten
bij de PMR. Deze zal eind van het jaar aftreden en binnen het team van Zonnebloem is er in juni
een nieuw PMR-lid verkozen.
Vanuit het jaarplan zijn de volgende speerpunten gekozen om te volgen en geëvalueerd, maar
ook bijgesteld i.v.m. de sluiting rondom de Corona-maatregelen:
- Burgerschap en executieve functies. Door Corona en het per direct missen van
personeel is deze verplaatst naar volgend jaar. De leerkrachten in de onderbouw

-

hebben een cursusdag gehad over de executieve functies en passen deze methode toe.
Zowel leerkrachten als leerlingen zijn positief. Het is van belang om dit volgend
schooljaar toe te gaan passen in de bovenbouw. Ouders zijn over de methode
geïnformeerd via de nieuwsbrief.
SLO-leerlijn;
Rekenmethode, echter is deze bijgesteld i.v.m. de aanschaf van een nieuwe methode.

De MR wil graag zichtbaar zijn voor ouders. Hierdoor is er afgelopen schooljaar een
voorstelronde gedaan door een apart schrijven De wens is dit zo snel mogelijk weer fysiek te
organiseren, maar dat is door de Coronamaatregelen dit jaar niet gelukt.
In juni wordt bekend dat directeur Peter van Beijsteveldt af gaat treden en er naar een nieuwe
directeur gezocht wordt. Leonie van Breda heeft het lerarenteam geïnformeerd over waar ze
naar op zoek zijn en heeft de MR betrokken bij het proces doormiddel van informatie te
verstrekken, waarover kritische vragen gesteld mochten worden. Er vindt nog een bijeenkomst
plaats met de mogelijke kandidaat met de MR en de eventuele nieuwe directeur, waarna z.s.m.
een kennismaking met het huidige team zal plaatsvinden.

