Jaarverslag van de MR over schooljaar 2019-2020.
Beste ouders,
Het schooljaar zit er bijna op, en wat was het een bijzonder jaar. Niemand had begin maart kunnen
vermoeden wat er allemaal zou gaan gebeuren. We hadden wel gehoord van een ernstige nieuwe
griepepidemie die vanuit China ook in Europa was aangekomen. We zagen de beelden vanuit Italie,
toen in Oostenrijk en daarna ook de eerste berichten vanuit Brabant in ons eigen land. En toen
plotseling op 15 maart kwam het bericht dat de scholen per 16 maart voor onbepaalde tijd dicht
zouden gaan. Tot dan was het een schooljaar ook voor de MR een jaar als alle andere. Elke twee
maanden MR-overleg, het goedkeuren van en instemmen met de jaarbegroting, jaarplannen,
evaluaties, formatie, nascholingsplan, schoolgids, en het als oudergeleding goedkeuren van het
financieel verslag van de AC en de begroting voor het komend jaar. Niets bijzonders alles zoals ieder
jaar. En toen bevonden we ons allemaal in een situatie die niemand ooit had kunnen voorzien. De
kinderen thuis, veel ouders moesten ook thuis gaan werken, opvang moest geregeld worden. En hoe
zouden de kinderen nog onderwijs kunnen krijgen nu ze in een keer thuis zaten? Al op dinsdag
kregen alle kinderen een thuiswerkschema en hun boeken om aan de slag te gaan. Binnen een dag!
Best wel een compliment waard aan het hele team van leerkrachten en schoolleiding. Er volgde een
periode van intensief overleg en wekelijkse (soms dagelijkse) nieuwe informatie vanuit het bestuur
en ministerie en wat dit zou inhouden voor de school- tussen MR en schoolleiding.
Heel veel zaken zijn heel goed gegaan, een klein aantal dingen niet. Het was een hele lastige en
soms onoverzichtelijke situatie voor iedereen, voor de leerkrachten /schoolleiding, ouders en niet in
de laatste plaats voor de kinderen. De informatiestroom was erg groot en er moest gefilterd worden
in een hele korte tijd, de veranderingen kwamen in hoog tempo door.
De situatie werd eind april weer anders. De scholen zouden gedeeltelijk weer open gaan, maar hoe
dan? Veel onduidelijkheid was er vanuit het ministerie in Den Haag. Moesten de scholen nou een
paar hele dagen open, of mocht halve dagen ook? Vanuit het overkoepelend bestuur van Proceon waarvan ook alle directeuren deel uitmaken - kwam een beslissing waar veel ouders van kinderen
van de Avonturijn het niet mee eens waren.
Een goede inhoudelijke brief ondertekend door vele ouders is door de MR doorgestuurd aan het
bestuur. Kijk nog eens goed naar de beslissing die genomen is om halve dagen les te gaan geven was
de boodschap. Het bestuur heeft gekozen op onderwijskundige gronden, maar is dit haalbaar voor
de ouders? We hebben verzocht om maatwerk per school, voor onze school, want iedere school en
leerlingpopulatie vragen om andere invullingen.En hoe zit het met opvang van de kinderen. En let op
kinderen met leerachterstanden, en hoe wordt er gezorgd dat die ingehaald worden. Daarop heb ik
uitgebreid contact gehad met de directeur- bestuurder, mevr. Marieke Doddema. Vooral in het
begin was dat een lastig en moeilijk gesprek. Het idee dat er toch een goed besluit lag werd door mij,
gesteund door vele ouders, niet gedeeld. Er was weinig tot geen ruimte voor maatwerk voor de
schoolleiding van de Avonturijn (gebonden aan het besluit van het bestuur van de stichting) en ook
de inspraak van MR en GMR (het overkoepelende inspraakorgaan van de stichting) was mijns inziens
minimaal. Ik heb dringend verzocht dat ouders (via MR) meer dan tot dan toe betrokken zouden
worden bij de verdere besluitvorming als de scholen nog verder open zouden gaan. Deel tijdig
informatie met de directeur, zodat de directeur tijdig de MR kan informeren. Als voorbeeld het
meekijken met het protocol hoe de scholen weer open zouden gaan, het is allemaal een stuk beter
verlopen dan halverwege maart. Daarnaast was men over gegaan op maatwerk per school ( hele of
halve dagen open, indien er geen totale opening zou komen). De invloed van de MR is er dus wel
degelijk, de juiste wegen bewandelen is hierbij van belang.

Aan jullie als ouders willen wij nog wel een paar dingen meegeven. Positief-kritisch zijn, meedenken,
jullie stem laten horen (en door de MR laten vertegenwoordigen); het helpt. De afgelopen tijd gaf
veel zorg en stress. Dat uitte zich soms in harde mails en brieven richting schoolleiding. De MR is van
deze correspondentie op de hoogte gehouden en heeft ook meegelezen, net als het bestuur. We
vinden het jammer dat men dit via andere wegen heeft gedaan dan de MR te benaderen, want
samen hadden wij sterker gestaan. Daarnaast kan de MR zich absoluut niet vinden in gedane
aannames, verkeerde informatie of gebruikte toon in sommige correspondentie. Laat dit een
aandachtspunt zijn voor ons allemaal. Ik sta altijd open voor een gedachtenwisseling. De MR leert
hieruit dat het niet voor alle ouders helder is wat de MR kan betekenen of inhoudt. Wij denken na
hoe we dit inzichtelijker kunnen maken.
Maar goed, zoals gezegd, met nog maar anderhalve week te gaan loopt het schooljaar 2019-2020 al
weer bijna ten einde en zit ook voor de MR het jaar er weer op! Gisteren, dinsdag 23 juni hebben wij
onze laatste vergadering van het jaar gehad. Nog steeds via Teams, want fysiek bij elkaar komen
doen we al een paar maanden niet. De formatie voor het nieuwe schooljaar is rond, de laatste
documenten zijn besproken en goedgekeurd, de kinderen weten hun indeling voor het nieuwe jaar,
het is bijna gedaan.
Ik denk dat iedereen die dit jaar op onze Avonturijn actief is geweest, alle leerkrachten en directie,
ouders en natuurlijk de kinderen, trots mag zijn. Een hele bijzondere periode komt tot een eind.
Hopelijk kan na de zomerakantie de school weer zo normaal mogelijk opstarten.
In het nieuwe schooljaar zal de MR weer met frisse moed gaan beginnen om mee te denken, mee te
praten en mee in te stemen met het bestuurlijk functioneren van de school. En daar hebben we jullie
hulp bij nodig. Want na een behoorlijk aantal jaar in de MR als oudervertegenwoordiger actief te zijn
geweest heeft Danielle Koopman dit jaar de MR verlaten en is zij vervangen door Jelle van Zanden.
Aankomend schooljaar komen er opnieuw plaatsen vacant. We zullen moeten gaan nadenken hoe
we die plaatsen in gaan vullen, waarschijnlijk met verkiezingen.
Lijkt het je nu wel iets om ook mee te praten, mee te adviseren en mee te beslissen over de
bestuurlijke zaken op school, neem dan gerust contact met mij op. Of woon de eerste MRvergadering van het nieuwe schooljaar eens bij en kijk of het wat voor je is. De datum zal zo snel
mogelijk na de zomervakantie bekend gemaakt worden. Onze vergaderingen zijn deels openbaar,
dus ook al heb je geen interesse om lid te worden, maar wil je alleen een keer iets komen vragen of
vertellen, dan kan dat natuurlijk ook. Bij meerdere geschikte kandidaten zullen we een verkiezing
moeten organiseren en kun je zelf mee bepalen wie er voor een periode van drie jaar namens de
ouders plaats neemt in de MR. Wie weet tot ziens! Iedereen een hele goede vakantie gewenst en
we zien elkaar hopelijk allemaal in goede gezondheid weer terug in augustus.
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