Jaarverslag medezeggenschapsraad CBS De Zaaier (hierna mr) 2020-2021
De mr bestond dit jaar uit: Hilbert Donker, Sven van Genderen, Simone Romijn en Liesbeth Stuij. We
hebben eenmalig zonder de directeur vergaderd om het jaarplan op te stellen, wat vervolgens is
vastgesteld samen met de directeur. Daarna hebben we alle keren in het bijzijn van de directeur
vergaderd, zowel online als fysiek.
Hieronder volgen de belangrijkste punten die we in de medezeggenschapsraad besproken hebben.
Omdat veel zaken al uitvoerig zijn besproken in de nieuwsbrieven van de directie hebben we ervoor
gekozen om kort puntsgewijs te vermelden wat we hebben besproken:


















Dit jaar zijn er 3 vergaderingen geweest (januari, april en juli)
Namens CBS De Zaaier hebben Liesbeth Stuij en Hilbert Donker dit jaar zitting in de GMR van
Karakter gehad.
De Kerstviering was dit jaar anders dan anders ivm Corona. We hebben dit geëvalueerd en
vonden dit een zeer positieve oplossing. Complimenten voor de leerkrachten maar ook voor
de ouders vanwege de flexibiliteit om dit in zeer korte tijd zo op te zetten met elkaar in een
hele bijzonder tijd.
In iedere vergadering is het unit onderwijs wat volgend schooljaar ingezet gaat worden
besproken, gevolgd en uiteindelijk unaniem goedgekeurd.
We hebben gevraagd of het brugje naar het schoolplein toe een andere toplaag kan krijgen
ivm gladheid bij regen en vorst. Dit is zeer snel en kordaat opgepakt, fijn!
Het was niet altijd duidelijk wie er verantwoordelijk is voor het schoolplein, wie ruimt de
rommel van bijv. vuurwerk op etc. Inmiddels zijn hier heldere afspraken over gemaakt tussen
de gemeente, klankbordgroep en de school.
In de winter werd er gemeld dat er wat overlast was op het schoolplein, met name in de
avond als het donker was. Hiervan is melding gedaan in de nieuwsbrief, maar ook bij de
gemeente.
Ondanks onze belofte hebben we er samen met de directeur voor gekozen om niet opnieuw
een enquête te sturen m.b.t. draagvlak voor een continurooster. We zijn van mening dat het
draagvlak vooral bij de leerkrachten moet liggen. Voor nu is dat er niet voldoende en met het
oog op het unit onderwijs waarin er al veel verandering zijn is er gekozen om het rooster zo
te laten en dit in de evaluatie van het unit onderwijs opnieuw mee te nemen.
Er is wel een enquête verstuurd met de vraag of er vanuit ouders draagvlak is om de pauze
tussen de middag te verkorten met een kwartier (dit levert meer onderwijstijd op waardoor
de inzet van teamdagen etc makkelijk te realiseren is). Ongeveer 75% van de ouders heeft
aangegeven dit liever niet te willen. De schooltijden zullen daardoor dit schooljaar
ongewijzigd zijn.
We zijn geïnformeerd over het inzetten van de werkdrukgelden. In principe is de mr bevoegd
om hier akkoord op te geven. We hebben hiervan gezegd dat het hier gaat om
werkdrukvermindering van de leerkrachten en dat het team hier een besluit over mag
nemen.
We hebben besproken waar de vrijwillige ouderbijdrage voor gebruikt wordt. We hebben
gevraagd of dit vanaf het nieuwe schooljaar ook vermeld kan worden in bijv. de nieuwsbrief
zodat ouders ook weten waar hun bijdrage voor wordt gebruikt.







Er is geconcludeerd het ophalen van het zendingsgeld voor Woord en Daad niet echt leeft in
de school en daardoor ook niet heel veel geld oplevert. Het team gaat nadenken over een
andere invulling waarbij de leerlingen zicht bewuster zijn van de organisatie (denk aan bijv.
sponsorloop etc).
De NPO gelden worden ingezet voor de toekomst: unit onderwijs, extra uren voor intern
begeleider, extra scholing, extra onderwijsassistent, nieuwe tablets, Snappet voor rekenen
en taal, nieuwe informatieve boeken, scholing door Driestar educatief.
Voor de tussen schoolse opvang is een oproep geweest om dit door ouders vorm te geven.
Hier zijn weinig reacties opgekomen. Er is daarom gekozen om de tussen schoolse opvang
vanaf het nieuwe schooljaar door Wasko te laten regelen

Mochten er n.a.v. bovenstaand jaarverslag vragen zijn dan horen we dit uiteraard graag!
Voor nu een fijne zomervakantie!
Hilbert Donker
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