Jaarverslag MR 2017/2018
Wij zijn dit schooljaar 10 keer bij elkaar gekomen., waarvan 5 keer Bart Brouwer (directeur) ook is aangeschoven voor een deel van de vergadering. Esther Klaassen van VSNON heeft ook een vergadering
deels bijgewoond om het Privacybeleid toe te lichten. Vanwege het samenstellen van de profielschets
voor de nieuwe directeur (per januari 2019) is de oudergeleding op het bestuurskantoor geweest om
daar met de bestuurder, Lizzy Plaschek te spreken.
Samenstelling MR
Personeelsgeleding
Anja de Goederen (ook GMR tot 1 januari 2018) tot februari 2018
Marion Diks (secretaris vanaf januari 2018)
Clarie Giljam (secretaris) tot januari 2018, vanaf maart als invaller voor Marion
Marieke Mortier vanaf februari 2018
Saskia Spliet een maal als versterking
Oudergeleding
Aline Divendal (voorzitter, ook GMR en AMR)
Bob Ruegebrink tot maart 2018
Herma van der Veen (notulist)
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Belangrijke thema’s
• verhuizing naar gebouw aan de Henri Dunantweg, verbouwing (verlichting, missende zaken als
koelkast, aanpassen binnenplaats als extra lokaal)
• betrokkenheid (bij de MR) van het team vergroten
• duidelijkheid rondom GMR
• verbetering communicatie van school naar ouders (was ook een belangrijk thema in het jaar hiervoor!)
• Internationalisering
• vervanging Bart (einde termijn 31-12-2018), profielschets voor de nieuwe directeur

De start van dit schooljaar was tevens de start in het andere gebouw aan de Henri Dunantweg. De officiële verhuizing hadden we al aan het eind van het vorig schooljaar gehad, maar nu moesten we onze
dagelijkse weg weer gaan vinden. Gelijk liepen we tegen een aantal gebreken van het gebouw aan en
als MR hebben we ons best gedaan om de oplossingen die nodig waren zo mogelijk wat te versnellen.
Al met al heeft het lang geduurd voordat alle meest noodzakelijke dingen voor elkaar waren.
Ten tijde van de ceremonie rondom de nieuwe grondsteen was gelukkig ook de binnenplaats klaar
voor gebruik in de vorm van een extra (klein) lokaal. Aldaar is de nieuwe spreuk onder de grond
verdwenen in het bijzijn van leerkrachten en overige medewerkers en ook Aline en Herma als afvaardiging van de MR. Hetgeen zij heel bijzonder hebben gevonden.
De formatie was aan het begin van het schooljaar moeilijk passend te krijgen, wat vooral voor de
teamgeleding een punt van zorg was (aangezien zij instemmingsbevoegdheid hebben).
De samenstelling van de MR kun je dit jaar wel als ‘heel flexibel’ typeren. Er zijn leden gekomen, weggegaan en zelfs weer als ondersteuning teruggekomen. Aan het begin van het jaar bestond de MR
uit 3 ouders en 3 teamleden. Aan het eind van het jaar bestond de MR uit 2 ouders en 4 teamleden,
waarvan er 2 een plek delen. Gezien de moeite die het heeft gekost om de teamgeleding van de
(G)MR in te vullen is er nog wel wat te verbeteren aan de betrokkenheid van het team bij de (G)MR.
Er is onduidelijkheid geweest rondom het bestaansrecht van de GMR, daar is nu helderheid in gekomen. De GMR is en blijft noodzakelijk, er is een (voorzichtig) begin gemaakt met het delen van notulen
tussen MR Zonnewende en MR De Berkel.
Een aantal ouders heeft de school uit onvrede verlaten. Een reden van onrust onder ouders kan zijn de
(ontoereikende) communicatie vanuit school over belangrijke dingen. Het bevorderen van de transparantie in communicatie is dit jaar een speerpunt geweest van de MR en zal dat volgend jaar weer zijn.
Dit schooljaar is een start gemaakt met de vervanging van Bart Brouwer (per 1 januari 2019). Een
profielschets is opgesteld, er is een eerste sollicitatieronde geweest, die helaas niks heeft opgeleverd.
Deze krijgt het volgend schooljaar (2018/2019) een vervolg. In de sollicitatiecommissie zit een afvaardiging van de MR. Dit jaar is er veel contact geweest tussen de MR en de bestuurder op dit punt.
Dit jaar is ook een nieuwe bestuurder aangesteld. Ook bij die sollicitatieprocedure was de MR betrokken. In de commissie had een MR lid zitting en op het afscheid van Lizzy Plaschek zijn meerdere MR
leden aanwezig geweest. Daarbij is ook een kado overhandigd namens de MR.
Aline is naar het WMS congres geweest, heeft daar diverse workshops gevolgd.

