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Onderwerpen

Elke vergadering is gestart met een rondje team, directie en ouders om op te halen wat er leeft
op school.

In oktober 2021 is er een gezamenlijke jaarvergadering geweest tussen MR, OV en directie van
De Sluis. Er is afgesproken om meer te gaan samenwerken op het gebied van thema-avonden
en om een gezamenlijke flyer te maken. Op het eerste gebied is samenwerking niet van de
grond gekomen, mede als gevolg van de corona-maatregelen. Er is geen speciale thema-avond
georganiseerd, wellicht iets voor de toekomst. De flyer is er uiteindelijk wel gekomen. Annemiek
heeft een mooie flyer ontworpen met een zijde voor de MR en een zijde voor de OV. De flyer is
verspreid naar de ouders en is online te vinden. Het doel van de flyer is om de herkenbaarheid
van de verschillende leden te vergroten en uit te leggen waar de MR en de OV zich mee
bezighouden. Zowel de MR als OV gaven in de jaarvergadering aan de ouderbetrokkenheid
lastig te vinden omdat het moeilijk is om ouders te betrekken tijdens corona-tijd. Mede daarom
was ook het idee om dit schooljaar weer een koffiemoment op het plein te organiseren, maar
(opnieuw) vanwege de corona-maatregelen is dit niet doorgegaan. Het koffiemoment staat nu
gepland tijdens een schriftjeskijkmiddag op woensdag 12 oktober 2022.

Vanaf januari 2022 is Diana de Graaf gestart bij de MR, zij vervangt Sandra te Winkel.

In het voorjaar is er vooral aandacht geweest voor het lerarentekort en de aanpak hiervan door
De Sluis en CBO Zeist. We hebben een brainstorm gehad in januari 2022 om met elkaar na te
denken over mogelijke maatregelen om de gevolgen van het tekort voor De Sluis te beperken.
DIt is verder opgepakt door de directie en heel CBO Zeist.

In mei 2022 is er gesproken over de voortgang van het Nationaal Programma Onderwijs en de
cito-analyse. Een conclusie is dat het over het algemeen genomen goed gaat op De Sluis en er
geen sprake is van zorgelijke achterstanden. Werkhouding en sociaal welbevinden zijn door de
coronapandemie aandachtsgebieden op De Sluis. In twee groepen hebben ouderbijeenkomsten
plaatsgevonden om het sociaal welbevinden in samenwerking met de ouders/verzorgers te
stimuleren.

Aan het einde van het schooljaar 2021-2022 is er gesproken over de ouderbetrokkenheid. Er is
vastgesteld dat veel ouders het misten om de school in te kunnen en het is duidelijk geworden
bij verschillende evenementen dat er heel veel ‘nieuwe’ ouders zijn omdat in de corona-jaren er
veel niet is doorgegaan. Heldere communicatie en meer uitleg is dus gewenst bij activiteiten.



Bij de wenmiddag met de nieuwe leerkracht aan het einde van schooljaar 2021-2022  is aan
ouders de gelegenheid geboden om kennis te maken met de nieuwe leerkracht en de ‘nieuwe’
klas in te lopen. Ook is afgesproken dat aan het begin van schooljaar 2022-2023 ouders een
week lang 5 minuten mee naar binnen mogen om de kinderen te brengen en de juf/meester te
ontmoeten.

Er is afgesproken dat voortaan alle communicatie naar ouders via één platform gaat, Parro. Hier
komen de MR vergaderdata ook in te staan om nog meer openheid te geven over MR zaken.
En de oproep is gedaan om de leerlingenraad weer actiever te gaan gebruiken.

Taakverdeling Tot einde schooljaar 2021-2022 zijn de secretaris taken ingevuld door Janet de
Vlaming en Karin Sterk. Vanaf augustus 2022 vervangt Daniëlle Meijer Janet de Vlaming als
secretaris.
Mirko van Denderen vervangt Janet de Vlaming in de MR.
Sinds april 2021 is Jacob de Jong voorzitter van de MR.

Scholing Diana heeft een online basiscursus MR gevolgd.

Rooster van aftreden

Instemmingen vanuit de MR schooljaar 2021-2022:

● Schoolgids en bijlage bij de schoolgids
● Schoolplan
● Formatieplan
● Scholingsplan


