
Jaarverslag 2021  MR  C.B.S. Sjaloom te Rutten 

Leden: 

Leerkrachten: 

• Fenny van Brakel - voorzitter 

• Anneke Visch (tot herfstvakantie) 

• Geessiena Kuijper  

• Iris Snijder (vanaf herfstvakantie  

Ouders: 

• Sanne Bruinig  

• Henri Hendrikse (tot zomervakantie)  

• Fiona van der Moere (vanaf zomervakantie)  

• 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, hoe zijn de 
activiteiten, vieringen, etc. gegaan.  

Januari 2021 
• De lockdown voor de kerstvakantie kwam als een verrassing. Gelukkig heeft iedereen op dinsdag nog op een 

goede manier afscheid van elkaar en van de school kunnen nemen.  
In de kerstvakantie is er verhuisd. Er is overleg geweest over de wijze van thuisscholing. De kleuterjuffen en 
onderwijsassistenten worden ingezet voor de noodopvang.  

• Er zijn dit jaar 3 aftredende leden: Henri, Sanne en Fenny. We besluiten dat Sanne of Henri een half jaar 
langer lid blijft. Fenny besluit ook langer lid te blijven.  

• We bespreken het lage aantal leerlingen. Wat is nu onze identiteit en hoe kunnen wij deze behouden. Nu 
beide scholen in hetzelfde gebouw zitten kunnen wij op basis daarvan niet meer onderscheiden.  

 

Februari 2021  
• De scholen mogen weer open, tenzij dit organisatorisch niet haalbaar is. Leerlingen mogen niet worden 

thuisgehouden. Er zijn ouders die hebben aangegeven zich zorgen te maken over het fysiek naar school 
gaan.  

• De flexkrachten Lauren en Ente worden gekoppeld aan 6-7-8 en 3-4-5. Zo wordt vermenging voorkomen.  

• De hygiëne-maatregelen worden weer opgeschroefd. Leerlingen wordt niet verplicht een mondmasker te 
dragen. Onnodig contact (op de gang) moet worden vermeden.   

• De Sjaloom en Paulusschool hebben een eigen bubbel. De kinderen hebben geen contact met elkaar, binnen 
én buiten.  
 

Maart 2021 
• De formatie voor 2021-2022 blijft hetzelfde. Er is nog niet bekend hoeveel geld er door de overheid 

beschikbaar wordt gesteld. Aves gaat uit van €300,- per leerling.  

• We moeten op zoek naar een nieuw MR-lid. We zetten een oproep in de nieuwsbrief. Bij geen reactie zullen 
ouders actief worden benaderd.  
 

Juni 2021 
• Ente van Veen gaat onze school verlaten. Christa, nu pedagogisch medewerker bij Alles Kids, zal op 

woensdagochtend als onderwijsassistent worden ingezet. Ook worden er vakleerkrachten ingezet voor o.a. 
muziek en gym.  

• Leerkrachten zijn druk met implementeren van nieuwe methodes.  



• Team is druk geweest met analyseren van ‘corona-achterstanden’. Er moeten zeker extra stappen worden 
gemaakt. O.a. door de verhuizing, combigroepen en de wisseling van leerkrachten. De NPO-gelden worden 
ingezet voor vak- en flexleerkrachten. Zo hebben de leerkrachten tijd om de kwaliteit van hun lessen te 
verbeteren.  

• Kamp en schoolreisjes hebben gelukkig kunnen plaatsvinden.  
 

 

September 2021 
• Anneke vertrekt na de herfstvakantie. Iris, nu inval leerkracht in groep 1-2, gaat over naar groep 3-4-5. 

Geessiena gaat begin oktober beginnen met re-integreren.  

• We hebben een fijne avond gehad met de MR-en van Sjaloom en Paulusschool en beide directeuren. Myrthe 
Kelder heeft de avond geleid. Myrthe is de identiteitsbegeleider binnen Aves. We hebben gesproken over 
verleden, heden en toekomst. Wat zijn onze puzzels en onze parels?  
Nav deze avond is het idee om een ouderavond voor de ouders van Sjaloom te organiseren. Samen willen 
we met elkaar in gesprek over deze parels en puzzels.  

• Ouders voelen zich steeds minder betrokken bij school. Ze voelen afstand. Dit komt door de verhuizing en de 
hele coronasituatie. Het is belangrijk om hier mee aan de slag te gaan.  

• De MFA is officieel geopend. Het was een geslaagde middag 

• Er zijn wat verschuivingen binnen de AC. Er is afgesproken dat bij gezamenlijke activiteiten van de 
Paulusschool en de Sjaloom, het initiatief ligt bij de leerkrachten. Indien nodig zullen zij de AC benaderen.  

 
 

November 2021 
• Ouders missen een duidelijke kiss&ride. Het huidige pad vanaf de parkeerplaats naar school is mede bedoeld 

om kinderen bij af te zetten.  

• We bespreken de ouderavond op 19 januari 2022. Myrthe Kelder (die ook aanwezig was op de gezamenlijke 
MR-avond met de Paulusschool) zal de avond gaan leiden. Wat maakt school tot een thuis?  

• We moeten op zoek naar een nieuw MR-lid. We stellen voor een ouder te benaderen. Als we iemand vinden 
die instemt, zal dit aan alle ouders worden voorgelegd in Parro.  
 
 

Notulist MR Sjaloom te Rutten 
Linda Groot Koerkamp  
 


