
 

 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2019-2020 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 

Personeelsgeleding: Judith Bueninck  en Angela Slob (secretaris) 

De MR heeft het afgelopen schooljaar vijf keer vergaderd op onderstaande data. Door de 

afwezigheid van Sanne Vreugdenhil (directeur) is hierbij Nancy als gast aanwezig geweest. Tijdens de 

laatste vergadering was Suki aanwezig als toehoorder. 

o 23 september 2019 

o 11 november 2019 

o 28 januari  2020 

o 26 mei 2020 

o 30 juni 2020 

Ook is de MR in juni 2020 uit eten geweest voor een gezellig samenzijn en afscheid te nemen van de 

oudergeleding. 

Belangrijke onderwerpen die aan de orde zijn geweest: 

Vertrek van Sanne Vreugdenhil 
5-gelijke dagenmodel 
Corona 
Gedragsprotocol 
Afscheid oudergeleding 
Groepsindeling en formatie schooljaar 2019-2020 
Ouderbijdrage 

 

Vertrek van Sanne Vreugdenhil 

Per 1 februari is Sanne Vreugdenhil niet langer directeur van de Tuimelaar. Dit besluit is na de 

Kerstvakantie met het team gedeeld. Per 1 februari komt er een interim directeur tot aan de 

zomervakantie in de persoon van Martine van den Berg. Eén van haar taken zal worden om een 

profielschets te maken van een passende directeur voor de Tuimelaar. In juni 2020 is bekend 

geworden dat Ruud van Orsouw de nieuwe directeur van de Tuimelaar wordt. 

 

 



 

 

5-gelijke dagenmodel 

In januari is een peiling onder ouders gehouden over het 5-gelijke dagenmodel. Uit deze peiling  

bleek dat de bereidheid voor het invoeren van het vijf gelijke dagen model op 75% ligt (65% ja, 10% 

geen voorkeur). Aangezien de bereidheid voor het invoeren van het vijf gelijke dagen model een flink 

stuk hoger lag tijdens deze stemming in vergelijking met vorig jaar, heeft de MR ingestemd met de 

invoering van het vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat deze per schooljaar 2020-2021 ingevoerd 

zal gaan worden. 

Corona 

Door COVID-19 is de school een aantal weken dicht geweest. Tijdens deze periode hebben de 

leerlingen thuis onderwijs gehad. Na een periode van thuis onderwijs zijn de schooldagen weer 

langzaam op gang  gekomen met een aangepast rooster. De school is Corona proof gemaakt en 

duidelijk is wat van leerlingen en ouders wordt verwacht.  

Het team heeft in samenspraak besloten niet alle Cito-toetsen af te nemen. Alleen rekenen, 

begrijpend lezen en DMT worden afgenomen. Ze worden formatief ingezet, dus voornamelijk als 

meetinstrument wat voor invloed de Corona periode heeft gehad en hoe eventuele hiaten opgevuld 

kunnen worden. Omdat niet alle toetsen afgenomen worden en ze formatief zijn, zullen in  

november 2020 de Cito-toetsen opnieuw afgenomen worden. 

 
Gedragsprotocol 
 
In het schooljaar 2020-2021 gaat er met een nieuw gedragsprotocol worden gewerkt. De MR is om 

feedback gevraagd op dit protocol.  

De MR is positief over het nieuwe gedragsprotocol. Er wordt geadviseerd om een ouderavond te 

houden om de ouders hiervan op de hoogte te brengen en om de regels met consequenties duidelijk 

in de klas op te hangen. Verder komt er nog een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van leerlingen, zodat de leerlingen ook op die manier het gewenste gedrag aangeleerd krijgen. 

 
Afscheid oudergeleding 

 
Beide ouders geven aan na dit jaar te willen stoppen met hun taken in de MR. De procedure van drie 

jaar geleden wordt ook nu aangehouden tijdens de verkiezingen. Dat betekent dat er een brief naar 

ouders uit is gegaan  waarin staat dat ouders zich kandidaat kunnen stellen. Zij moeten voor 12 juni 

reageren. Hierna wordt gekeken of er verkiezingen komen of dat dit niet meer nodig is. Uiteindelijk 

hebben zich 2 ouders aangemeld waardoor een verkiezing niet nodig was. 

 

 



 

 

Groepsindeling en formatie schooljaar 2020-2021 

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

gevormd.  

De groepen worden volgend jaar als volgt ingericht: groep 1/2, groep 3, groep 4/5, groep 5/6, groep 

7 en groep 8.  

Sabine zal volgend jaar 3 dagen per week als zij-instromer op de Tuimelaar starten. Zij zal daarbij 

ondersteuning bieden in groep 4/5.  

Linda zal volgend jaar 3 dagen per week ondersteuning bieden in administratie, zoals het maken van 

notulen, (nieuws)brieven schrijven, etc. Daarbij zal zij evenementen organiseren, zoals voor DaVinci, 

Kerst en Sinterklaas. Tot slot is zij ook leerkracht en kan zij bij ziekte een klas opvangen en onderwijs 

bieden. Dit alles om ervoor te zorgen dat de werkdruk bij IB, leerkracht en ouderconsulent 

vermindert en zij zich op hun primaire taak kunnen richten.  

Er komt een onderwijsassistent in de onderbouw, in de persoon van Heleen.  

Nancy heeft afscheid genomen van de Tuimelaar. Zij gaat andere werkzaamheden binnen BOOR 

oppakken. Michelle neemt haar taken als IB’er over en zal volgend jaar 5 dagen IB’er zijn.  

Deze veranderingen in de formatie zorgen voor extra kosten. Deze kosten worden uit twee ‘potjes’ 

gehaald. De ROB-gelden en de werkdrukgelden worden hiervoor gebruikt. Dit betekent ook dat er in 

het schooljaar 2020-2021 geen SportTalent meer zal zijn, omdat deze gelden voor andere doeleinden 

ingezet gaan worden. 

Ouderbijdrage 

Enkele activiteiten (zoals Pasen, Koningsspelen, disco en schoolreisje) zijn niet doorgegaan door 

Corona. Het voorstel is om de kosten van deze activiteiten te berekenen en deze van de 

ouderbijdrage af te halen voor schooljaar 2020-2021. 

Overig 

Verder komen er bij elke vergadering vaste agendapunten terug: 

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

 

Voor verdere informatie hierover, verwijzen wij u 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 2020-2021 is op zoek gegaan naar twee nieuwe ouders  voor de MR, aangezien Ilse 

van Ballegooij en Vitalina Vrutaal hebben aangegeven te willen stoppen met hun zitting in de MR. Bij 

deze heten we Suki Mariana en Dragana Elijas welkom als nieuwe leden van de MR. 
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