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In het schooljaar 2018-2019 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)!
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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.!

!

Sluiting locatie Bierstraat!
Het belangrijkste thema dat in dit schooljaar speelde was de sluiting van de locatie Bierstraat.
Na veel jaren van onzekerheid heeft het bestuur van Quo Vadis in het najaar van 2018 besloten
dat de locatie Bierstraat gesloten moest worden. De reden hiervoor was dat er te weinig
kinderen zaten op deze locatie om verantwoord goed onderwijs te kunnen bieden. De Windroos
kreeg daardoor te weinig financiële middelen om twee locaties in stand te houden. Voor de
kinderen, hun ouders/verzorgers en de leerkrachten was dit een emotioneel besluit. Er bestond
veel weerstand, maar met de zomervakantie moest de locatie toch echt sluiten.!
In de MR is hier veel over gesproken met de bestuurder van Quo Vadis en met de directeur van
de Windroos. Voor de MR was het belangrijk dat de kinderen van de Bierstraat allemaal een
goede, nieuwe plek kregen. Voor het grootste deel van de kinderen is dat de locatie van de
Broederenstraat geworden. Ook thema’s als vervoer en het samenvoegen van de verschillende
groepen kwamen in de MR aan de orde.!
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Vervanging van leerkrachten!
Een ander punt dat opnieuw bij het bestuur van Quo Vadis 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. Het is helaas een landelijk probleem en een goede oplossing is nog niet gevonden.!
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Afsluiting!
Door het sluiten van de Bierstraat en een aantal wisselingen binnen de scholen en de MR is het
schooljaar rommelig afgesloten. Alle energie ging zitten in het draaiende houden van de school
en het goed afsluiten van een belangrijke periode.!
In het nieuwe schooljaar start de MR in een nieuwe samenstelling en dan kijken we welke
thema’s prioriteit moeten krijgen.
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