Voor u ligt het jaarverslag 2020-2021 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: Suki Mariana, Dragana Elijas (tot april 2021) en Goldy Bouckaert (vanaf april 2021)
Personeelsgeleding: Judith Bueninck (voorzitter) en Angela Slob (secretaris) en Ruud van Orsouw op
uitnodiging.
De MR heeft het afgelopen schooljaar vijf keer vergaderd op onderstaande data.
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10 november 2020
26 januari 2021
30 maart 2021
25 mei 2021

Belangrijke onderwerpen die aan de orde zijn geweest:
Corona
PR
Move ahead
iPads
NPO gelden
Aanstelling directeur
Vormingsonderwijs
Groepsindeling en formatie schooljaar 2020-2021
MR leden

Corona
Door COVID-19 is de school weer 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.
Door Corona kon er geen fysieke Sint op school komen. We hebben een film gemaakt met
Sinterklaas. Hij sprak zo toch tegen de kinderen.
Ook het kerstdiner ging niet door. Het klaarmaken van het eten en de drukte op het plein waren niet
verantwoord. We hebben een kerstontbijt geregeld. De kinderen kwamen wel feestelijk gekleed naar
school.

PR
De website was verouderd wat betreft de informatie en niet goed leesbaar door te veel tekst. Er is nu
een nieuwe actuele website.
Er zijn vlaggen/banners ontworpen met het logo van de Tuimelaar en die staan nu elke dag naast de
voordeur.
Er is een promotiefilmpje opgenomen over de school. Hierin wordt kort maar krachtig een beeld van
de Tuimelaar weergegeven. Dit filmpje werd op verschillende kanalen gezet om zo nieuwe ouders te
benaderen.
Het leerlingenaantal is mogelijk hierdoor toegenomen!
Move ahead
We zijn dit jaar begonnen met een nieuwe methode voor de sociale emotionele ontwikkeling. De
leerlingen leren in de klas en door middel van judolessen hoe ze goed met elkaar kunnen omgaan.
De judolessen worden door externen gegeven.
Ipads
Via een fonds van Robeco is het mogelijk geweest om 90 ipads aan te schaffen. De leerlingen van
groep 4 t/m 8 hebben nu allemaal een eigen ipad. De leerlingen maken de verwerking van de lessen
via Gyzny en krijgen nu opdrachten op hun eigen niveau. Hierdoor is er ook een beter zicht op hun
ontwikkeling.
NPO gelden
Er kwam geld vrij ter ondersteuning van het onderwijs om de achterstanden door Corona weg te
werken.
Het budget is gebruikt om van de combinatiegroepen enkele groepen te maken. Op deze manier is er
meer aandacht voor de leerlingen.
Aanstelling directeur
Ruud van Orsouw is benoemd tot de nieuwe directeur van de Tuimelaar. De ouders en de
leerkrachten geven aan erg tevreden over hem te zijn. Hij denkt mee, hij heeft veel ervaring en is
helder in zijn communicatie.
Vormingsonderwijs
Dit houdt in dat kinderen extra les krijgen over één godsdienst. De leerlingen worden uit de klas
gehaald voor deze les. De leerkrachten van de Tuimelaar zien hier de meerwaarde niet van in, we
geven al aandacht aan verschillende godsdiensten op verschillende momenten. De ouders van de MR
sluiten zich hierbij aan en er werd dus geen vormingsonderwijs apart gegeven.
Groepsindeling en formatie schooljaar 2020-2021
Rondom de groepsindeling zijn er wijzigingen geweest. Zo zijn er nu geen combinatiegroepen meer
vanaf groep 3.
De groepen worden volgend jaar als volgt ingericht: groep 1, 1/2, groep 2/3, groep 4, groep 5, groep
6, groep 7 en groep 8.
Sabine gaat volgend jaar twee dagen per week als zij-instromer aan de slag. Zij zal daarbij les gaan
geven in groep 2/3.
Linda wordt IB’r op de Tuimelaar.

Roy is voor vier dagen aangenomen als nieuwe leerkracht voor groep 5 en ter ondersteuning van de
bovenbouwgroepen.
Maria is voor vier dagen aangenomen als onderwijsassistent bij de kleuters. Zij gaat groep 1 doen.
Michelle heeft haar opleiding tot schoolleider afgerond en wordt adjunct-directeur op de Tuimelaar.
MR leden
Dragana heeft per 1 april 2021 de MR verlaten in verband met haar verhuizing. We hebben via
klasbord en per mail ouders ingelicht dat we een MR lid zochten. Goldy is hierna aangesteld als lid
van de MR.
Overig
Verder komen er bij elke vergadering vaste agendapunten terug:
- DaVinci
- Voortgang werkgroepen
- Schoolprestaties
- Medewerkers
- Leerlingen
Voor verdere informatie hierover, verwijzen wij u terug naar de notulen op de website van de school.
Samenwerking MR
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. Hij 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.
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