
 

 Jaarverslag 2020  MR  C.B.S. Sjaloom te Rutten 

Leden: 

Leerkrachten: 

• Ada Groenendijk – voorzitter  

• Fenny van Brakel  

• Anneke Visch  

Ouders: 

• Sanne Bruinig  

• Henri Hendrikse  

• Linda Groot Koerkamp – notulist  

Vergaderfrequentie: eenmaal in de twee maanden 

Iedere vergadering bespreken we de actuele zaken binnen de school: hoe het gaat in de klassen en 
op de TSO, hoe zijn de activiteiten, vieringen, etc. gegaan.  

Januari 2020 
• De MR ontvangt van Maria Matthijsse een brief over een eventuele fusie met de 

Paulusschool. Zij geeft aan dat er veel ouders positief zijn over een fusie met de 
Paulusschool. Ook het feit dat de leerlingenaantallen krimpen en er een MFA gebouwd 
wordt, geeft haar aanleiding om ons te vragen een fusie met de Paulusschool te overwegen.  
Na een gesprek met Kristiaan Strijker, heeft de MR besloten om eerst te onderzoeken of 
ouders voor of tegen zouden stemmen als er een nieuwe stemming/peiling georganiseerd zal 
worden.  

•  Er vinden veel overleggen plaats over het MFA. Zo worden er nog tekeningen gemaakt van 
het schoolplein en mogen de leerkrachten in een workshop gaan nadenken over ons 
uitgangspunt van onderwijs en hoe de aankleding in het MFA daar op aangepast kan worden.  

 

April 2020 
• Scholen zijn gesloten vanwege corona  

• Het is een heftige tijd voor ouders en leerkrachten. Door het videobellen kunnen kinderen 
contact met elkaar houden. Het crisisteam handelt op de informatie uit de politiek.  

• MFA: De bouw is begonnen.  

• Bij een overleg met het Kindcentrum is gevraagd of we willen nadenken over het wijzigen 
van de schooltijden naar een continurooster of 5 gelijke dagen model. We spreken af dit later 
weer op te pakken.  

• Formatie volgend schooljaar: vaststaat dat er volgend schooljaar 3 klassen zijn: groep 1-2, 3-
4-5 en 6-7-8. Welke leerkracht wanneer voor welke klas staat is nog niet bekend.  

• Aan de ouders wordt gecommuniceerd dat er onvoldoende draagvlak blijkt te zijn voor een 
onderzoek naar een fusie met de Paulusschool.  

• Na de meivakantie gaat de school weer gedeeltelijk open. We bespreken het door Aves 
opgestelde protocol. Bij het verdelen van de lesdagen voor de kinderen wordt zo veel 
mogelijk rekening gehouden met de werkdagen van ouders en opvangdagen bij Alles Kids.  



 
 

Mei 2020  
• De school mag volledig open. De in april gemaakte afspraken blijven gelden. Ouders mogen 

het schoolgebouw niet in. De leerkrachten geven aan dat zij tijdelijk de TSO op zich willen 
nemen. Er wordt gesproken over wijziging van schooltijden naar een continurooster, maar er 
wordt besloten dit niet te doen.  

 
Juni 2020 

• Er is gesproken over een wijziging van schooltijden nu er een tekort aan overblijfouders 
dreigde te ontstaan. Gelukkig is het TSO-rooster toch rondgekomen en hebben we hier geen 
besluit over hoeven nemen.  

 
 

8 September 2020 
• De bouw van het MFA verloopt goed. Iedereen heeft een kijkje kunnen nemen en de grootte 

van de ruimtes valt iedereen mee. Het is goed om afscheid te gaan nemen van het huidige 
gebouw.  

• De nieuwe groepsindeling is voor iedereen wennen. Sinds deze week komt er steeds meer 
ruimte om andere dingen op te starten naast de basistaken.  

• Het openen van de rekening voor de activiteitenvereniging kost veel tijd. Zo zal er pas in het 
nieuwe jaar geïncasseerd kunnen worden.  

• Van een aantal leden van de MR zal de termijn dit schooljaar verlopen. Ada geeft daarop aan 
dat zij per 1 januari 2021 met pensioen zal gaan, net als Tineke Boone. Er zal worden gezocht 
naar een vervanger van Ada als MR-lid.  

• Op 22 september as zal er een overleg met de Paulusschool plaatsvinden. Dit overleg is 
bedoeld om met elkaar kennis te maken, maar ook om te spreken over een eventuele 
wijziging van de schooltijden.  

 

29 September 2020 
• De Paulusschool is na het openen van de scholen in mei begonnen met een continurooster. 

Dit bevalt hen erg goed en zij willen dit rooster ook in het MFA graag zo houden. De vraag is 
wat wij als Sjaloomschool gaan doen. De leerkrachten hebben uiteenlopende meningen. Ons 
voorstel aan Grietje is om in januari 2021 een proefperiode te starten en na 
afloop/tussentijds de ouders te raadplegen.  

• Fenny geeft aan het laatste half jaar het voorzitterschap van Ada over te willen nemen. 
Geessiena zal tijdelijk MR-lid worden.  

 

Oktober 2020 
• Grietje legt haar voorstel voor wijziging van de schooltijden uit. De oudergeleding moet eerst 

de ouders raadplegen voor zij instemming kunnen geven. We besluiten dat de ouders 
schriftelijk bezwaar kunnen maken. Aan de hand van de bezwaren zal de oudergeleding een 
afweging maken en daarop een besluit nemen.  
 

November 2020 
• Doordat Ada en Tineke per 1 januari 2021 met pension gaan, komen er na de kerstvakantie 2 

nieuwe leerkrachten op onze school werken. Voor groep 1-2 is dat Wendy Boesewinkel. Bij 
groep 6-7-8 gaat Lauren van Gijssel aan de slag.  



 
• Het MFA zal (als alles goed verloopt) volgende maand worden opgeleverd. De week voor de 

kerstvakantie zullen de kinderen hun eigen spullen verhuizen. OP donderdag en vrijdag zijn 
de kinderen vrij. Dan kunnen alle andere meubels etc. worden verhuisd en kan er ook 
worden ingericht.  

• De schooltijden zullen na de kerstvakantie wijzigen. Grietje heeft met alle ouders die 
bezwaar hebben gemaakt contact gehad.  

 
 
 
Notulist MR Sjaloom te Rutten 
Linda Groot Koerkamp  


