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Personeel:
 

In samenspraak met de MR is er ook dit schooljaar
weer gekeken naar personeel om de vacatures in

te vullen. 
Juf Lucy en Juf Mariëtte genieten van hun

welverdiende pensioen. Er ontstond ruimte en de
gehele PMR is betrokken geweest bij de

sollicitaties. 
Nieuw in het team voor dit jaar/komend

schooljaar zijn:
Juf Nikki, Juf Liza, juf Laura, juf Eliza, juf Renate, Juf

Marjon, juf Kim, meester Marco en juf Maaike. 

Begroting:
 

Karel heeft uitleg gegeven over de financiële
gezondheid van de school. Waar is het geld naar toe

gegaan? Wat is opvallend? Waar moeten we op
letten willen wij de komende jaren gezond blijven?

 
De MR wordt ook meegenomen in de vraagstukken

die er liggen. Wij mogen meedenken en opties
aanreiken. 

 

Communicatie. Hoe werkt het en wanneer
gebruiken we welke manier van
communicatie? Is het persoonlijke
telefoonnummer van de leerkracht de juiste
weg?
Gebruik van de mail en persoonlijke,
kindgebonden documenten. Hoe houden wij
het in de digitale wereld zo veilig mogelijk. 
Het vertrek van Villa Kakelbont en de komst
van Blosse opvang. Zijn er samenwerkingen
mogelijk of is dit nog te vroeg?
Manifest eindtoets. Hoe staan wij er in? Wat is
het doel?

Wat verder besproken is:
 

Nationaal Plan Onderwijs (NPO)
 

Nu wij Corona hopelijk achter ons kunnen laten
heeft de overheid geld ter beschikking gesteld aan

het onderwijs. Met dit geld, bedoeld voor het
wegwerken van hiaten bij de leerlingen, zijn er

mogelijkheden om de komende twee schooljaren
extra handen in te zetten. 

Het MT heeft samen met het team een
inventarisatie gemaakt waar de behoefte ligt. 

Vanuit de behoefte is gekeken naar
mogelijkheden. Gezien de personele tekorten in

het onderwijs een uitdaging om ook deze
vacatures in te gaan vullen. 

 
Het NPO plan is een onderwerp wat wij het

komende jaar steeds zullen laten terugkeren op
de agenda. Dit omdat het omvangrijk is en wordt
aangepast aan de behoeftes van de leerlingen en

het personeel. 

Corona
 

Een bewogen jaar. Wederom digitale
vergaderingen voor ons als MR. 

Maar wat hebben wij een bewondering voor hoe
iedereen het heeft gedaan. De leerlingen, de

leerkrachten, maar ook jullie als ouders! 
Het is niet altijd makkelijk geweest. 

 
Tijdens de lockdown, december 2020, heeft ons

kindcentrum noodopvang aangeboden. Onderwijs
en opvang kwam samen. De noodopvang hebben
wij niet op een Jenaplan manier kunnen uitvoeren.

De groepen waren groot. Er is gekozen voor het
splitsen van naar leeftijd en de lesstof zoveel als

mogelijk op niveau aan te bieden. 
 

Na de lockdown heeft Corona flink huisgehouden
op de Zonnewijzer. Veel leerkrachten en

leerlingen, en ook jullie als ouders,  kregen te
maken met het virus. Dankzij de "bubbels" hebben
wij stamgroepen naar huis moeten sturen. Geen
hele bouw. Enkele groepen liepen het vaak op. 

Flexibiliteit van één ieder was noodzakelijk. 
Thuisonderwijs terwijl onze eigen werkzaamheden
ook door gingen.  Gelukkig mogen jullie als ouders
nu weer de school in. Laten we hopen dat het jaar

kalmer zal verlopen!
 

Methode Engels
 

De bovenbouw heeft gezocht naar een nieuwe
methode Engels. Het eigenaarschap van de

kinderen is hierbij van groot belang. 
Komend schooljaar gaat Engels aangeboden

worden door middel van thema's en
woordenlijsten. De zoektocht naar een Engelse

methode was een ontdekking. De nieuwe manier
van werken zal beter aansluiten bij ons Jenaplan

onderwijs. 


