
Jaarverslag MR Oleanderhof 2019-2020 

We hebben afgelopen jaar 3 fysieke vergaderingen gehad. 

Daarnaast hebben we 2 vergaderingen online gehouden.  

Hieronder overzicht van de leden onderverdeeld in personeel en ouder. 

Ouderleden: 

• Ariëlla de Heide - Korstanje 

• Nelleke Nieuwenhuize – Nieuwdorp 

Personeelsleden: 

• Ria van den Berge - Paauwe 

• Johan van de Merbel 

Heleen van Boven (bevoegd gezag) was bij elke vergadering aanwezig en kon zodoende heel wat 

zaken toelichten.  

Jaarplan 2019-2020 

Starten met nieuwe methode LIST – lezen 

Doel om de leesresultaten en leesmotivatie te verhogen. Hierdoor ook een de bibliotheek op 

school helemaal vernieuwd en opgeschoond. Alle boeken opnieuw gelabeld. Alle kinderen 

van gr 4 tot gr 8 lezen elke morgen tussen 10:30 – 11:00 stil in zijn of haar gekozen boek. 

Daarnaast geeft de meester of juf een boekenbabbel. Ook in de periode dat de kinderen 

thuiswerkte stonden er boekenbabbels online. 

Groepsplan format is losgelaten 

Hierdoor hebben de groepsleerkrachten meer eigen inzicht in het vormgeven van het 

groepsplan.  

 

Snappet 

Dit blijven we gebruiken. Daarnaast bekijken we wel of er software is dien nog beter zou 

kunnen ondersteunen 

Oriëntatie op Natuurmethode 

Verbruiksmateriaal is niet meer te leveren daarom kijken naar andere methode. 

Parro 

3 groepen binnen de school werken met pilot ouder communicatie. 

Andere schooltijden 

informatie avond plannen om aan te geven wat andere schooltijden in houd.  

Onderwerpen die in 2019-2020 op de agenda stonden: 

- Schoolplein 

Oleanderfair gehouden voor ophalen geld schoolplein. Er waren nog andere plannen voor dit jaar 

maar doordat de scholen dicht moesten konden deze niet uitgevoerd worden. 

- Tropenrooster 



We zouden nagaan via een enquête hoe de ouders tegen een tropenrooster aankeken en welke 

tijden er dan gehanteerd zouden worden. Dit is echter is nu niet meer van toepassing. 

- Intern begeleider 

Huidige intern begeleider stopt en gaat volledig voor de klas. Nieuwe intern begeleider is 

aangenomen en start vanaf 1 februari voor 2 dagen per week. 

- Ouderbijdrage 

Besproken of we misschien de ouderbijdrage via een tikkie kunnen laten betalen. Om zo te zorgen 

dat we meer betalingen binnen krijgen. Dit word nog verder onderzocht. 

- Mailadres MR 

Er is een mailadres voor de MR van Oleanderhof. Deze is opnieuw actief gemaakt zodat de 

communicatie tussen ouders en MR makkelijker verloopt. mroleanderhof@onzewijs.nl. Het 

mailadres word door een MR lid beheerd en deze zal regelmatig kijken of er mailberichten zijn. 

- Corona 

Doordat het Corona virus in Nederland heerste gingen alle scholen dicht vanaf 16 maart en moest er 

snel thuisonderwijs geregeld worden. Er werd noodopvang geregeld op school en alle kinderen 

konden achter hun chromebook aan de slag met een goed online klaargezet schema. Ook voor de 

kleuterklassen was een mooi week overzicht online gezet en de leerkrachten onderhielden online 

contact door te chatten of te video bellen. Ook is er een moment geweest waarop ouders knutsel 

spullen konden ophalen in school voor de kleutergroepen.  

Vanaf 11 mei konden de groepen weer naar school zei het met halve klassen.  

vanaf 8 juni konden alle kinderen weer naar school komen het zei met verschillende haal en breng 

tijden en loop routes. Telkens werd er door het bevoegd gezag contact gezocht met de MR over de 

afstemming en instemming rondom deze veranderingen. Dit gebeurde uiteraard allemaal via online 

vergaderingen. 

- Uitzetten enquête 5 gelijke dagen model schooljaar 2020-2021 

Door de Corona moesten we noodgedwongen naar een 5 gelijke dagen model(8:30-14:00). Dit werd 

door veel mensen positief ervaren. Daardoor is besloten om een enquête uit te zetten om te kijken 

of het volgend schooljaar dit als standaard kunnen gaan gebruiken. In eerste instantie werd de 

enquête door meerdere mensen dubbel ingevuld en was de respons boven de 100%. Na de 2e keer 

was de respons 90% waarbij naar voren kwam dat 86,8 % voor 5 gelijke model is. Hierdoor heeft de 

MR instemming gegeven om de schooltijden voor het schooljaar 2020-2021 te veranderen naar 5 

gelijke schooldagen van 08:30-14:00 uur.  

- Kascontrole 

De kascontrole over schooljaar 2019-2020 heeft nog niet plaats gevonden dit zal in de maand 

oktober plaats vinden.  
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