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Leden

:

Ouders
Jessica Hoogeland (voorzitter, lid GMR Quo Vadis)
Regine Kruithof
Ron Vloedgraven
Leerkrachten
Suzanne Booij
Laura Oudshoorn (lid GMR Quo Vadis)
Leerkracht Bierstraat
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Vanwege het beperkte aantal leerkrachten dat vanaf dit schooljaar werkzaam
is op de Bierstraat, is er voor gekozen de extra werkzaamheden die de MR
met zich meebrengt te verdelen over het team.
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Adviserende lid: Gerda Ippel (directeur)

Na de zomer van 2014 zijn we samen begonnen aan een nieuw schooljaar. Het was lange tijd spannend
op welke manier de formatie invulling zou krijgen. Op de eerste schooldag stond er gelukkig voor ieder
groep en op iedere dag een leerkracht. De MR heeft dit jaar opnieuw gewerkt vanuit een vertrouwensbasis
tussen ouders, leerkrachten en directie. We hebben immers een gezamenlijk doel: kwalitatief goed onderwijs voor onze kinderen.
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Basisdocumenten
Een aantal documenten komt ieder jaar terug. 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. Van daar uit hebben we samen verder gewerkt.

!

Passend Onderwijs
Vanaf de zomer 2014 ging het Passend onderwijs in. Dit betekent dat iedere leerling dicht bij huis goed
onderwijs moet kunnen krijgen. Hiervoor heeft De Windroos ondersteuningsprofielen opgesteld. Het doel
hiervan is dat school goed nadenkt over de manier waarop kinderen ondersteuning krijgen binnen de
school. Voor onze school is in beeld gebracht hoe het nu geregeld is en wat daarbij ontwikkelpunten zijn.
Voor de MR is duidelijk geworden dat het team van De Windroos heel kritisch naar zichzelf en het onderwijs op school heeft gekeken. Wij hebben er, als MR, vertrouwen in dat leerlingen van onze school de ondersteuning en uitdaging kunnen krijgen die zij nodig hebben. In het eerste jaar heeft de Windroos laten
zien dat het mogelijk is om onderwijs passend te maken.
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Begroting
Helaas was het ook voor het jaar 2014-2015 spannend om de begroting sluitend te krijgen. Dit heeft grote
gevolgen voor de leerkrachten. Een aantal van hen zijn gewisseld van functie en van school. Deze wisselingen hebben ook gevolgen voor de kinderen, omdat er nieuwe gezichten voor de klas komen. De directie
heeft de MR goed meegenomen in alle dilemma’s en daarna verantwoorde keuzes gemaakt. Vervolgens
hebben de leerkrachten de veranderingen goed opgepakt. Hierdoor zijn de zorgen van ouders bespreekbaar gemaakt en in veel situaties ook weggenomen. Belangrijk is dat we met elkaar in gesprek blijven
gaan.
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Schoolbestuur
De grootste ontwikkelingen vonden dit schooljaar plaats op het niveau van het schoolbestuur Quo Vadis.
Er is een aantal dingen verandert waar ouders en leerlingen niet meteen iets van merken. Met name ons
schoolhoofd en de leerkrachten hadden te maken met deze veranderingen, zoals een nieuwe overlegstructuur voor alle betrokken schoolhoofden en een nieuw administratiekantoor. De leerkrachten hebben
meegedacht over het mobiliteitsplan en de invulling van de nieuwe CAO voor het onderwijs. Tijdens een
vergadering kwam de voorzitter van het schoolbestuur een toelichting geven op de verschillende veranderingen.
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Bierstraat
De locatie Bierstraat is in 2014 begonnen met een nieuw onderwijssysteem. Hierbij is maatwerk voor iedere leerling mogelijk, waarbij verschillende groepen gecombineerd worden. In de MR zijn de bevindingen
van de leerkrachten en ouders besproken. Ook het bezoek van de onderwijsinspectie is uitgebreid aan de
orde geweest.
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Broederenstraat
Voor de Broederenstraat stond het schoolplein regelmatig op de agenda. Door een slechte afvoer staat het
plein na een regenbui vrijwel helemaal blank en in de winter is het plein vaak glad. In overleg met alle betrokken partijen worden stappen gezet om het plein aan te pakken. Dit is een ingewikkeld proces omdat er
veel verschillende partijen bij betrokken zijn en het niet alleen om de school gaat. Veiligheid staat voor de
MR voorop en daarom zal dit punt op de agenda blijven staan tot het moment dat de renovatie is afgelopen.
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Tenslotte
De MR heeft dit jaar geen afscheid hoeven nemen van leden waardoor de samenstelling van de MR in
2014-2015 niet anders zal zijn. Gelukkig is gekozen voor een vaste vertegenwoordiging van de leerkrachten van de Bierstraat. Dit is goed voor de kwaliteit van het overleg in de MR.
We kijken terug op een rustig jaar waarin een aantal dingen op schoolniveau veranderd zijn. Deze veranderingen geven een goede basis voor het nieuwe schooljaar. Er blijft een aantal ontwikkelpunten staan,
zoals het schoolplein van de Broederenstraat, maar er komen ook nieuwe punten bij zoals de betrokkenheid van ouders bij de school en het vijfgelijke dagenmodel.
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Samenstelling MR schooljaar 2015-2016
Ouders:
Jessica Hoogeland (voorzitter,)
Regine Kruithof
Ron Vloedgraven (lid GMR Quo Vadis)
Leerkrachten:
Suzanne Booij
Ingrid Kapper
Laura Heideveld (lid GMR Quo Vadis)
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