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In het schooljaar 2017-2018 waren de volgende mensen samen de MR:!
Namens de ouders:!
• Jessica Hoogeland (voorzitter)!
• Rasheda Cijntje!
• Willeke Veneman!
Namens de leerkrachten:!
• Ingrid Lammers!
• Madelon Rosenkamp!
• Janine Roozenboom!
Adviserend lid: Gerda Ippel (directeur)!

!

Na de zomervakantie is op de twee locaties van de Windroos gestart met veel nieuwe gezichten.
Leerkrachten die al lange tijd werkten bij de Windroos kozen voor een nieuwe uitdaging op een
andere school. Voor ons betekende het een nieuw team dat vol energie begon aan het
schooljaar. We startten met een gezamenlijke informatieavond. Naast het voorstellen van de
leerkrachten, de MR en de Ouderraden stonden twee thema’s centraal: Snappet en de gezonde
school.!

!

Digitaal werken!
Op de Bierstraat werd al langer gewerkt met tablets en het programma Snappet. Vanaf dit
nieuwe schooljaar werken ook alle leerlingen vanaf groep vier op de Broederenstraat hiermee.
De lesprogramma’s zijn modern en passen helemaal bij deze tijd. De leerlingen kunnen op hun
eigen tempo en niveau de lesstof doorlopen. Iedereen ziet direct wat goed gaat en wat niet. Op
elk niveau kun je steeds beter scoren. Het werkt motiverend voor de leerlingen. De leerkrachten
zagen de resultaten omhoog gaan.!
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Gezonde school!
De Windroos wil graag het keurmerk De Gezonde school behalen. In het schooljaar 2017-2018
werd op verschillende manieren aandacht gegeven aan dit thema: gezond trakteren, gezonde
lunch. Hoeveel suikerklontjes zitten er eigenlijk in je drinken? Kiezen we altijd voor het meest
gezonde alternatief?!
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Basisdocumenten!
Een aantal documenten komt ieder jaar terug in de MR. De MR heeft begin van het jaar
ingestemd met het zorgplan, de schoolgids en de planning. Allemaal documenten waarin de
manier van werken op school is vastgelegd. De MR vindt het belangrijk om vanuit een
vertrouwensbasis tussen ouders, leerkrachten en directie te werken. We hebben immers een
gezamenlijk doel: kwalitatief goed onderwijs voor onze kinderen.!
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Schoolbestuur Quo Vadis!
Het schoolbestuur Quo Vadis waar onze scholen onder vallen, heeft in dit schooljaar niet stil
gezeten. Er is veel gesproken over de scholenvisie waarbij het schoolbestuur nadenkt over de
toekomst van het onderwijs en de gevolgen van de krimp: minder kinderen in Deventer.!
Er is veel gesproken over de manier waarop de medezeggenschap van ouders en leerkrachten
goed en efficiënt georganiseerd kan worden. Via de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR), heeft de MR hierover meegedacht. Een ander punt dat bij het
bestuur onder de aandacht is gebracht is de vervanging van leerkrachten bij ziekte. Het bleek
lastig te zijn om goede, structurele vervanging te regelen. Voor de leerlingen is het onrustig als
er veel verschillende gezichten voor de klas staan.
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