Jaarverslag Medezeggenschapsraad Basisschool De Zonnehof
Schooljaar 2021-2022
De MR zet zich in om een positief kritische bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de school, het beleid, het
onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. Middels dit jaarverslag wil de MR een overzicht geven van
onderwerpen die in het afgelopen schooljaar aan de orde zijn geweest.
Samenstelling MR
De MR bestaat uit vier leden. Twee leden vormen de personeelsgeleding (PMR) en twee leden de oudergeleding (OMR).
Voorzitter
Renée van Nierop-Koudijs
Leerkracht Groep 1-2
Secretaris
Marloes Verspaandonk
Ouder groep 1 en 3
Penningmeester
Veronika van Heur
Ouder groep 3
Lid
Marja Peters-Weijers
Leerkracht Groep 3-4
Vergaderingen
De MR is van september 2021 t/m juli 2022 zes keer bij elkaar geweest.
Dit schooljaar zijn alle vergaderingen gezamenlijk met de MR van de Tweesprong geweest. Dit is naar ieders
tevredenheid verlopen.
Drie vergaderingen vonden plaats op Basisschool De Tweesprong, één vergadering vond plaats op
basisschool De Zonnehof en twee vergaderingen werden wegens overheidsmaatregelen via Teams gehouden.
Tijdens de vergaderingen in oktober en december 2021 was dhr.van Litsenburg als interim directeur aanwezig.
Vanaf januari 2022 was mevr. I. Schroeten schoolleider. Zij was aanwezig met mededelingen en informatie
vanuit het management, de school en/of MeerderWeert.
Het eerste gedeelte van de vergaderingen was openbaar, dit houdt in dat er toehoorders en directie bij
aanwezig mochten zijn. Het tweede gedeelte was besloten, dit houdt in dat alleen de PMR en de OMR leden
aanwezig waren.
Hieronder volgt een overzicht van punten die het afgelopen schooljaar binnen de MR aan de orde zijn geweest:
1. Corona
In verband met de geldende regels heeft de informatieavond aan het begin van het schooljaar niet plaats
kunnen vinden. De verschillende groepen hebben dit op hun eigen manier vormgegeven door het verspreiden
van informatie op Ouderportaal.
Vanwege een lockdown is er op maandag 20 december 2021 een vervroegde kerstvakantie van een week,
landelijk ingesteld. De scholen mochten maandag 10 januari 2022 weer starten.
2. Schoolplan 2019-2023 (instemmingsrecht)
Het schoolplan is het beleidsplan voor vier jaar. Het vermeldt in hoofdlijnen de ontwikkeling van de school.
Onderdeel van het schoolplan zijn de ontwikkelplannen. Omdat er steeds nieuwe ontwikkelingen zijn,worden
de ontwikkelplannen jaarlijks geactualiseerd. Het schoolplan is altijd in ontwikkeling. De directie heeft uitleg
gegeven over de aanschaf van nieuwe methoden voor lezen (Atlantis) en rekenen. Tevens is de stand van zaken
in de regiegroepen aan de orde geweest en toegelicht.
3. Schoolgids 2021-2022 (instemmingsrecht)
De schoolgids wordt jaarlijks opgesteld en bevat informatie over de uitgangspunten en doelstellingen van de
school, over het onderwijsaanbod, het contact met ouders, hoe er extra hulp gegeven wordt en op welke
momenten de ouders worden ingelicht over de resultaten van hun kind. Ieder jaar wordt de inhoud van de
schoolgids in samenwerking met de MR zorgvuldig bekeken en waar nodig aangepast. De MR heeft
instemmingsrecht m.b.t. de schoolgids. Dit jaar is de schoolgids wederom ontstaan vanuit schoolvensters
(www.scholenopdekaart.nl). De MR heeft ingestemd met de nieuwe schoolgids.
4. Formatieplan 2022-2023 (instemmingsrecht PMR en adviesrecht OMR)
In het formatieplan wordt de groepsbezetting en indeling vastgelegd. Daarbij wordt er gekeken naar de
belangen van onderwijsbehoeften, de organisatie en leerkrachten. Voor komend schooljaar zijn er

wisselingen in personeel op de Zonnehof. Door overplaatsing van een leerkracht van de Zonnehof naar de
Tweesprong, is er een nieuwe leerkracht vanaf september 2022 werkzaam op de Zonnehof. De formatie is in
juli 2022 afgerond. De PMR heeft ingestemd met het formatieplan.
5. Opbrengsten
Dit schooljaar zijn de Cito M toetsen in januari/februari 2022 en de Cito Eind Toetsen in juni 2022 afgenomen.
De opbrengsten en verbeterplannen zijn besproken binnen de MR.
Komend schooljaar zal het team van de Zonnehof en Tweesprong het traject “Leerling in beeld” gaan volgen en
gebruiken bij de Cito analyses. Ook wordt er in september 2022 gestart met een nieuwe rekenmethode.
Om zicht te krijgen op kwaliteit van het vak Engels zijn VO-scholen in de omgeving benaderd met de vraag hoe
het niveau van onze leerlingen zich verhoudt tot anderen. Dit wordt jaarlijks op de agenda gezet.
6. Sociaal emotionele ontwikkeling
Tijdens elke MR-vergadering is er aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Speciaal
na de lockdown in de kerstperiode is er aandacht besteed aan de groepsvorming en werd overlegd hoe het in
verhouding met de geldende maatregelen met de leerlingen ging.
7. Ouderklankbordgroep
Dit schooljaar zijn er driebijeenkomsten geweest. Ouders geven bij de evaluatie aan dat het aantal
bijeenkomsten goed is. Ouders geven tevens aan dat het prettig is om wat meer te horen over het reilen en
zeilen op school. Ouders ervaren dat zaken die worden aangegeven, ook worden opgepakt. Terugkoppeling in
de nieuwsbrief naar bepaalde besproken zaken zou prettig zijn. Ouders vinden het prettig dat er weer een
voortgangsbrief is. Er zijn ideeën geopperd om nieuwe ouders meer bij de Ouderklankbordgroep te betrekken.
8. Financiën
Er wordt binnen MeerderWeert gewerkt met een schoolbegroting. Sinds dit schooljaar gaat MeerderWeert
naar een meerjarenbegroting en deze gaat lopen van januari – december. Voorheen was dit van augustus – juli.
De jaarbegroting 2021-2022 is besproken.
9. Vakantierooster
Het vakantierooster schooljaar 2022-2023 is vastgesteld door de GMR en aan de orde geweest in de MR.
Jaarlijks is er een commissie die hierin advies geeft. Het rooster is altijd gebaseerd op de examenperiode in het
VO. Het PO conformeert zich aan deze data.
10. Tevredenheidspeiling
Ieder jaar wordt er een tevredenheidspeiling afgenomen onder ouders, leerlingen of het team. In het
schooljaar 2021-2022 is er een tevredenheidspeiling onder het team afgenomen. De resultaten hiervan zijn
besproken in het team.
11. Verkiezingen
Binnen de PMR en OMR Zonnehof zijn er geen veranderingen voor het schooljaar 2022-2023.
I.v.m. de samenwerking met de MR Tweesprong vermelden we het afscheid van de OMR leden Janneke
Stienen en Sandra Loijen en PMR lid Sabrina Houben. Verkiezingen laat zien dat de OMR Tweesprong wordt
versterkt door Dhr. Vreugdenhil en Mevr. Geelen. Namens de PMR van de Tweesprong zal Lieke Castro deel
gaan nemen.
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