
Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR) de Tamboerijn
Schooljaar 2021-2022

Leden MR
Tijdens het schooljaar 2021-2022 bestond de MR uit de volgende leden:
Steffie Duister en Marco Buesink (leerkrachten) en Ben van de Werken en Pieter van Reeuwijk
(ouders). Leo de Leeuw (pensioen) en Briel van Rijnsbergen (einde termijn) hebben helaas afscheid
genomen. We hebben hen hartelijk bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren.

Verslag
In het schooljaar van 2021-2022 hebben er vijf MR vergaderingen plaatsgevonden. Gelukkig is de
corona situatie verbeterd en konden we de bijeenkomsten weer grotendeels fysiek bij elkaar komen.
Tijdens deze vergaderingen zijn de volgende zaken besproken:

Ontwikkelingen rondom Corona
Het afgelopen jaar heeft Corona nog veel invloed gehad. Hierdoor moest de school soms extra
worden gesloten en konden een aantal activiteiten niet doorgaan. Ook was er uitval onder de
leerkrachten door Corona waardoor er aanpassingen moesten worden gedaan. Het lijkt gelukkig
inmiddels allemaal de goede kant op te gaan. Invloed op de schoolprestaties zijn er helaas wel (met
name bij het rekenen) waardoor er nu soms aanpassingen in het lesprogramma moeten worden
gemaakt en/ of extra ondersteuning geboden.

Inhoud schoolgids/ jaarplan/ groepsindeling/ begroting
De inhoud van de schoolgids 2021-2022, het jaarplan, de begroting en de voorgenomen
groepsindeling is voorgelegd, besproken en goedgekeurd.

Tevredenheidslijst
Er is een oudertevredenheidsonderzoek gehouden. Hoewel de uitkomst positief was, was de opkomst
aan de lage kant. Voor een volgende keer zullen we kijken hoe we dit kunnen verhogen.

Personeelsbezetting
Personeelsbezetting blijft een uitdaging. Hoewel er iedere keer wel weer een oplossing lijkt voor een
(langdurige) zieke collega of een verlofperiode is de spoeling dun en vraagt het creativiteit.

Ventilatie
Er komt een nieuw ventilatiesysteem in de school om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Tot slot
We hebben het afgelopen jaar wederom op een prettige, open wijze en met een goede sfeer
samengewerkt met Andra van Hofwegen. We merken dat de inbreng van de MR wordt gewaardeerd.
De MR vertegenwoordigt het personeel en de ouders. Heeft u onderwerpen die u onder de aandacht
van de MR wil brengen? Laat het ons dan weten.


