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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het schooljaar ligt al weer bijna achter ons. Wat is het omgevlogen. Straks de zomervakantie en
daarna gaat het weer beginnen... school. In een nieuwe groep, op een nieuwe school of misschien
een jaar doubleren. Maar voordat we vooruitkijken willen we als MR graag met u terugkijken op het
jaar dat achter ons ligt.
Het afgelopen schooljaar heeft de MR weer de nodige keren vergaderd. Steeds opnieuw met het
doel om de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen te waarborgen. Daarvoor hebben we
geregeld gesprekken gevoerd met Petra Eindhoven (directeur) en Wim Mondeel (voorzitter
bestuur). Twee keer heeft de MR gezamenlijk vergaderd met het gehele bestuur en de directie en
één keer is er overleg geweest met de Commissie van Toezicht.
Een belangrijke conclusie die we ook dit jaar weer mogen trekken is het feit dat de Schakel er in alle
opzichten goed voor staat. Het leerlingenaantal is laag, maar gelukkig stabiel. De financiële positie
is erg goed en we mogen trots zijn op de prestaties die door de leerlingen worden geleverd.
Daarnaast wordt er voortdurend nagedacht over de manier waarop er les wordt gegeven, welke
methodes er worden gebruikt en op welke manier er zorg en aandacht kan worden gegeven aan de
leerlingen. Met name op dit laatste punt 'zorg en aandacht' blinkt de Schakel uit. Het bestuur wil dit
dan ook verankeren in beleid. Aan de zijlijn hebben wij meegekeken bij de ontwikkeling hiervan.
Naast het volgen van de ontwikkeling van dit 'zorg en aandacht beleid' heeft de MR ook de overige
beleidskwesties gevolgd en waar nodig besproken. Zo zijn er op de achtergrond diverse zaken
besproken die met arbeidsvoorwaarden of onderwijstechnische zaken te maken hebben.
De MR heeft het afgelopen jaar ook meegedaan aan het project vanuit het ministerie van OC&W
"versterking medezeggenschap". In het kader van dit project kwamen wij in aanmerking voor een
gesubsidieerde training. Samen met de voorzitter en de directeur hebben we hieraan deelgenomen.
Helaas bracht ons dit niet het resultaat waarop we gehoopt hadden, maar het was zeker een
leerzame ervaring.
Met het bestuur hebben we ons bezonnen op een samenwerking waarbij de MR in
processen/ontwikkelingen eerder als sparringpartner wordt ingezet. De MR wil bij belangrijke zaken
graag op hoofdlijnen meedenken. Zowel bij het bestuur als bij de MR is er de wil en de bereidheid
om de samenwerking op deze manier nog verder te verbeteren.
Aan het eind van het schooljaar heeft de MR meegekeken bij de totstandkoming van de formatie
voor het nieuwe schooljaar. Helaas waren er weinig scenario's mogelijk. We ontkomen niet aan
combinatieklassen. Wel blijft de MR aangeven dat het met combinatieklassen belangrijk is dat er
ook voldoende aandacht is voor de afzonderlijke groepen. Hiervoor moet er tijd en zeker ook ruimte

beschikbaar zijn. Het bestuur heeft toegezegd hier alert op te zijn. De MR heeft dan ook ingestemd
met de plannen zoals deze aan ons gepresenteerd zijn.
W vinden het jammer dat onze secretaris, Jorien Nicolaas, heeft aangegeven haar taken binnen de
MR neer te moeten leggen. We respecteren haar keuze en ook op deze plaats willen we haar enorm
bedanken voor haar inzet. Heel wat agenda's en notulen zijn er door Jorien vervaardigd. Daarnaast
heeft ze als betrokken ouder meegedacht over alle onderwerpen die steeds weer passeerden op de
vergaderingen. We zullen haar inzet dan ook gaan missen! We wensen haar alle goeds toe, ook in
haar werk en de opleiding die ze hoopt te gaan volgen.
Vanwege de vacature is de MR gestart met de procedure voor verkiezingen. Bij het zoeken naar
ouders die zich verkiesbaar zouden willen stellen viel het op dat we ook hierin te maken hebben met
een kleine school en met drukke ouders. Toch is het gelukt om een kandidaat te vinden. We zijn erg
blij dat Jantine Berkelaar als deel van de oudergeleding Jorien komt opvolgen. We wensen haar
alvast erg veel succes bij deze taak!
Ook het nieuwe schooljaar willen we ons als MR weer inzetten voor de Schakel. Maar dit kunnen we
niet zonder uw betrokkenheid. Zijn er dan ook vragen/opmerkingen, schroom niet om ons aan te
spreken. Ook bent u in het nieuwe jaar weer van harte welkom om het eerste gedeelte van onze
vergaderingen bij te wonen. De data hiervan zult u binnenkort vinden op de geheel vernieuwde
website.
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