
MR - Verslag van het jaar 2021

In 2021 bestond de medezeggenschapsraad (MR) van de Amalia Astro uit drie ouders van leerlingen
van de school (Jacquelien Hillebrand, Sarah van der Horst en Hilde Lubach (voorzitter)) en drie
;leerkrachten (Carla de Graaf, Miranda Kruithof en Joke Pietersma). De MR kwam acht keer (digitaal)
bijeen. Op afroep sloot de directeur van de school, Loles Bobo, bij de vergaderingen aan.
Naast reguliere onderwerpen die de MR jaarlijks bespreekt (zoals het schoolplan en de schoolgids, de
begroting en het schoolondersteuningsprofiel), werd in 2021 aan drie onderwerpen in het bijzonder
aandacht besteed.

1. Corona
De MR heeft steeds nauwgezet het beleid van de stichting (PCBO) en van de school gevolgd tijdens
de schoolsluitingen (thuisonderwijs en noodopvang) en de herstart van het fysieke onderwijs
(schoolgebouw, aanwezigheid externen, aanwezigheid ouders, quarantaine, thuisonderwijs bij
quarantaine). De MR heeft meegedacht, vragen gesteld en advies gegeven.

2. Wijziging schooltijden (5-gelijke dagen model)
De MR is nauw betrokken geweest bij het proces rond het wijzigen van de schooltijden. De MR heeft
daarbij een kritische, neutrale en onderzoekende houding aangenomen. Door ouders geuite zorgen
zijn nadrukkelijk met de schoolleiding en externen besproken. Ook was de MR aanwezig op de in dit
kader bepleite ouderavond.
De oudergeleding van de MR heeft vlak voor de zomervakantie van 2021 ingestemd met de door de
school gewenste overstap naar het 5-gelijke dagen model met ingang van het schooljaar 2021/2022.
Daarbij is de uitkomst van de ouderenquête meegewogen; een meerderheid van de ouders was vóór
of stond neutraal tegenover de wijziging. Bij de instemming heeft de MR de voorwaarde gesteld dat er
tot de herfstvakantie op school noodopvang zou worden geboden tot 14.45 uur, dat pauzemomenten
en buiten spelen gewaarborgd zouden worden (en indien nodig extra zouden worden aangeboden op
een schooldag) en dat de nieuwe schooltijden tijdens het schooljaar 2021-2022 geëvalueerd zouden
worden. Die evaluatie is gaande.

3. NPO
In het kader van Nationaal Programma Onderwijs (NPO) moest vóór de zomervakantie van 2021 door
de school een plan worden opgesteld met betrekking tot de besteding van door het Rijk te ontvangen
extra geld vanwege herstel en ontwikkeling van het onderwijs na corona. De MR heeft meegedacht
met dit plan en onder meer de wens uitgesproken dat geïnvesteerd zou worden op sociaal-emotioneel
gebied, in extra handen in de (grote) klas/groepsgrootte en in digitale vaardigheden. Daarnaast heeft
de MR voorgesteld te investeren in een groener en uitdagender schoolplein, ook in combinatie met de
wens om meer spelenderwijs en meer buiten onderwijs te geven (na invoering van het 5-gelijke dagen
model). De MR heeft ingestemd met het door de schoolleiding ingediende definitieve plan. De
besteding van het NPO-geld wordt dit en volgend schooljaar gevolgd.

Per 1 januari 2022 heeft Hilde Lubach de MR verlaten en is Jacquelien Hillebrand de nieuwe voorzitter
van de MR. Hierdoor is een vacature in de oudergeleding ontstaan. Vindt u het interessant om de
school meer van binnen te leren kennen, mee te denken en mee te beslissen over het beleid en het
onderwijs, dan wordt u van harte uitgenodigd te solliciteren. De sollicitatietermijn is verlengd tot 1
februari 2022. Zie de vacature voor meer informatie!


