
 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2018-2019 van de Medezeggenschapsraad van OBS de Tuimelaar. In dit 

verslag beschrijft de MR waar zij zich het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. 

Samenstelling MR: 

Oudergeleding: Ilse van Ballegooij (voorzitter) en Vitalina Vrutaal 

Leerkrachtgeleding: Ranu Jaglal en Angela Slob (secretaris) 

De MR heeft het afgelopen schooljaar zes keer vergaderd op onderstaande data. Sanne Vreugdenhil 

(directeur) is hierbij als gast aanwezig geweest. Tijdens de laatste vergadering was Judith Bueninck 

aanwezig als vervanging van Ranu Jaglal. 

o 3 september 2018 

o 6 november 2018 

o 7 februari 2019 

o 26 maart  2019 

o 21 mei 2019 

o 2 juli 2019 

Ook is de MR in mei 2019 uit eten geweest voor een gezellig samenzijn. 

Belangrijke onderwerpen die aan de orde zijn geweest: 

Opening van de school 
5-gelijke dagenmodel 
Lerarenteam van het jaar 
Studiedagen visie en DaVinci 
Nieuwe visie 
Proefinspectie van het bestuur 
Groepsindeling  en formatie schooljaar 2019-2020 

 

Opening van de school 

De opening van de school heeft plaatsgevonden op 28 september 2019. Voorafgaand aan dit 

evenement heeft de oudergeleding van de MR hard gewerkt om presentjes bij winkeliers te regelen 

en op de dag zelf hebben ze geholpen met de aankleding en belangstellenden ontvangen. Samen met 

leerkrachten, kinderen, ouders en overige belangstellenden hebben we er een prachtige dag van 

gemaakt. In de MR vergaderingen is besproken hoe we deze dag invulling zouden geven en nadien de 

opbrengsten van deze dag. Zo heeft RTV Rijmond een opname voor radio en tv gemaakt en zijn er 

contacten gelegd met instanties in de wijk. 

 

 



 

 

Lerarenteam van het jaar 

Het lerarenteam van de Tuimelaar was genomineerd als lerarenteam van het jaar. Begin oktober 

werd bekend dat zij lerarenteam van het jaar zijn geworden. Samen met de opening heeft dit voor de 

nodige publiciteit gezorgd voor de school. Zo heeft Stichting leerKRACHT het bericht op social media 

gedeeld, is er een sticker met ‘beste lerarenteam van Rotterdam’ op het buitendoek geplaatst en 

heeft RTV Rijmond een opname gemaakt voor radio en tv. In de MR vergaderingen hebben we de 

verkiezing en de opbrengsten besproken. 

5-gelijke dagenmodel 

Tijdens het schooljaar 2018-2019 heeft er al een korte introductie plaatsgevonden over het 5-gelijke 

dagenmodel en de voorkeur van het lerarenteam om dit in te voeren op de Tuimelaar. Tot aan de 

stemming in juni 2019 is hier in elke vergadering veel aandacht aan besteed. De MR vond het 

belangrijk dat ouders de juiste informatie kregen om een mening te vormen. Hier is veel tijd in 

geïnvesteerd; het organiseren van informatiebijeenkomsten, beschrijven van procedure rondom 

stemmen, telefonische contactmomenten, nieuwsbrieven etc. De stemming heeft plaatsgevonden in 

de week van 17 t/m 21 juni 2019. Voor aankomend schooljaar wordt het 5-gelijke dagenmodel nog 

niet ingevoerd, omdat de meerderheid van de ouders tegen invoering was. Wel gaat er gekeken 

worden hoe het 5-gelijkedagen model aankomend jaar op een andere manier invulling kan krijgen. 

Studiedag DaVinci 

Het DaVinci lokaal is dit schooljaar ingericht naar verschillende thema’s, zodat alle groepen daar les 

kunnen volgen. De leraren hebben een bezoek gebracht aan een school die al langer werken met 

deze methode om zo nieuwe ideeën op te doen. Verder is leerlingen gevraagd om hun mening en 

heeft er tijdens de MR vergadering een evaluatie plaatsgevonden met de oudergeleding.            

Studiedagen visie 

Tijdens verschillende studiedagen begin september is het lerarenteam bezig geweest met de 

ontwikkeling van een nieuwe visie. In deze visie wil de school werken aan een gemeenschapsschool 

waar onderzoekend leren een belangrijke rol krijgt. Deze visie is besproken in de vergaderingen en de 

oudergeleding heeft hier feedback op gegeven. Deze is verwerkt in de uiteindelijke visie. 

Proefinspectie van het bestuur 

Op 3 juni 2019 heeft er een proefinspectie plaatsgevonden. De bezoekers hebben onder andere een 

half uur met ouders gesproken over verschillende thema’s, zoals veiligheid, welkom voelen op school 

en pesten. De ouders van de MR waren hierbij aanwezig. Het team heeft aan het einde van de dag 

een algemene terugkoppeling gehad. Hieruit bleek dat er komend schooljaar vooral focus moet 

komen op het evalueren in ‘de kleine cyclus’.  

 

 



 

 

Groepsindeling en formatie schooljaar 2019-2020 

Rondom de groepsindeling zijn er wijzigingen geweest. Zo zijn er nieuwe combinatiegroepen 

gevormd en wordt er gestart met één groep minder. De personeelsgeleding is akkoord met de 

nieuwe formatie. 

Overig 

Verder komen er bij elke vergadering vaste agendapunten terug: 

- VDA/DaVinci 
- Voortgang werkgroepen 
- Schoolprestaties 
- Medewerkers 
- OR 
- Leerlingen 

 

Voor verdere informatie hierover, verwijs ik terug naar de notulen op de website van de school. 

Het voornemen van de MR was om nieuwe leden een cursus MR te laten volgen. Dit heeft tot op 

heden nog niet plaatsgevonden, omdat er nog geen passende cursus gevonden is. 

De MR is tevreden over de samenwerking met de directie van De Tuimelaar. Informatie is tijdig 

aanwezig en er is voldoende toelichting om tot afgewogen beslissingen te komen. De MR is 

groeiende in zijn rol als adviseur bij beleidsontwikkeling. De directie is ook tevreden over de 

samenwerking met de MR. Zij ziet dat de leden meer meedenken in de fase van beleidsontwikkeling, 

zodat bij stemmingen stukken kunnen worden afgetikt, omdat deze in voorfase al met elkaar zijn 

besproken. 

Voor schooljaar 2019-2020 zal op zoek gegaan worden naar een nieuw personeelslid voor de MR, 

aangezien Ranu Jaglal aankomend schooljaar werkzaam zal zijn op een andere school. 
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