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Beste ouders, leerlingen en team van Basisschool De Zonnewijzer,
In het jaarverslag legt de MR verantwoording af aan haar achterban – ouders en
personeel - over haar activiteiten in het afgelopen schooljaar. Ook heeft het verslag een
informerende functie naar de stichting Varietas, waar De Zonnewijzer bestuurlijk onderdeel van
uitmaakt.
De samenstelling van de MR in 2020-2021 is ongewijzigd.
In 2019 – 2020 was de samenstelling als volgt:
- Marko van Koningsveld, lid (team), lid GMR
- Liesbeth Hoogstraten, lid (team), secretaris
- Bert ter Horst, lid (ouder)- vanaf juli 2020
- Marleen Klavers, voorzitter (ouder)- vanaf juli 2018
De directeur is tevens aanwezig als toehoorder, licht agendapunten toe, beantwoordt vragen en
verschaft waar nodig informatie.
De MR is dit schooljaar in totaal 5 keer (Maandag 21 september, maandag 30 november, maandag 8
februari, maandag 12 april en woensdag 23 juni) keer bij elkaar gekomen in complete samenstelling.
Op maandag 8 februari is de vergadering online via Teams gehouden. De rest van de dagen zijn we
fysiek bij elkaar geweest op locatie Zuid.
De notulen worden per email vastgesteld zodat ze zo snel mogelijk na een MR vergadering op de
website gepubliceerd worden. Dit om de transparantie te bevorderen over de besluitvorming van de
MR.
Het afgelopen schooljaar zijn meerdere onderwerpen in de MR aan de orde geweest. Soms kwamen
thema’s structureel aan de orde, soms werd een thema naar aanleiding van een vraag behandeld. In
de notulen, die op de website van De Zonnewijzer staan onder “Ouders- medezeggenschap”, kan
iedereen lezen en volgen welke thema’s besproken zijn. In dit jaarverslag worden een paar
onderwerpen uitgelicht.
Jaarplan
Vaststelling Jaarplan 2021-2022. Bevat beleidsvoornemens en -doelstellingen die zijn afgeleid van
het schoolplan. Het jaarplan is in de vergadering van juni 2020 geëvalueerd binnen de MR.
Financieel
Begroting 2020-2021. De begroting is door de directeur toegelicht.
Vanuit de stichting is deze voor een groot deel al vastgesteld en hier heeft de MR kennis van
genomen.
Vrijwillige ouderbijdrage. Er is geen sprake van principieel niet betalende ouders. Wel van ouders die
vergeten te betalen en dat pas na een aantal herinneringen doen.

Formatie
Formatie 2021/2022: Dit is in de vergadering van 23 juni 2021 meegedeeld door de directeur. De
MR heeft bij de selectie van nieuwe leerkrachten geen actieve rol maar wordt wel geïnformeerd.
Betrokkenheid ouders bij de MR
De MR heeft een emailadres (mrzonnewijzerdiepenveen@gmail.com) waar ouders hun opmerkingen
aan de MR naar toe kunnen sturen. De e-mails worden in de MR behandeld. Het besprokene is terug
te vinden in de notulen op de site van de Zonnewijzer. https://www.zonnewijzer.nl/p/medezeggenschapsraad.
Tevens kunnen ouders altijd als toehoorder aanzitten bij MR vergaderingen.
Groei Zonnewijzer/Kindcentrum
De belangstelling van ouders voor de Zonnewijzer is groot. Zowel bij inschrijving (vanaf 2 jaar het
peuterspelen) als het over stappen naar de Zonnewijzer in hogere klassen. Om gedeeltelijk aan de
vraag te voldoen zal er om het jaar van één klas 2 klassen zijn. Dus groep 1; 1 klas, groep 2 klas 2a en
2B, groep 3; 1 klas. Qua locatie is hier ruimte voor. (zie huisvesting)
De Zonnewijzer is per 1 april 2021 omgevormd tot een kindcentrum. Als school ben je een
kindcentrum als je ook peuterspelen hebt opgenomen. De leerlingen op je school zijn tussen de 2 en
12 jaar oud.
Met de oprichting van het kindcentrum is ook het logo aangepast.
Huisvesting
Op Slingerbos heeft de Zonnewijzer vier lokalen en een leraren koffiekamer toegewezen gekregen.
Groep 6, 7 en 8 zijn daar gehuisvest. Het 4e lokaal wordt gebruikt door leerlingen om te werken in
groepjes of als werkplek voor de leraren. Op locatie Zonnewijzer zijn groep 1 t/m 5 gehuisvest.
Voor volgend jaar is besloten om groep 5 naar locatie Zuid aan de Slingerbos te verhuizen. Zo
ontstaat er een onderbouw (peuters en groep 1 t/m 4) en een bovenbouw (groep 5 t/m 8). Ouders
zijn hierover geïnformeerd en de leerlingen van groep 5 zijn in juni gaan proefdraaien op locatie Zuid.
Verkiezingen
Marleen Klavers haar zoon (gr 8) zal de Zonnewijzer gaan verlaten waardoor Marleen ook de MR gaat
verlaten. In de nieuwsbrief van december 2020 is een oproep geplaatst voor een nieuw MR lid. Hier
hebben drie serieuze kandidaten op gereageerd. Ouders konden stemmen op de kandidaten in de
SchouderComApp. Jitske van de Werf heeft de verkiezingen gewonnen en zal Marleen vervangen
met ingang van schooljaar 2021/2022.
SchouderComApp
In maart 2020 is de Zonnewijzer over gegaan op communiceren via app. Dus nieuwsbrieven,
ziekmeldingen, berichten van leraren kunnen in de app geplaatst worden. De app wordt als positief
ervaren. Bijna alle communicatie gaat via ScouderCom. Alleen belangrijke mededelingen of
invulformulieren worden nog aan de leerlingen meegegeven. Bv het invulformulier voor de
sponsorloop.
Tiny Forest/Sponsorloop
Vrijdag 18 juni is de sponsorloop gehouden. De gelden van de sponsorloop worden dit jaar besteed
aan het bouwen van een tiny forest op de groenstrook van de gemeente naast locatie Noord.
De Zonnewijzer heeft in het begin van het schooljaar meegedaan met de scholenactie van
WIJDeventer. Een afvaardiging van de Kinderraad heeft een plan gepresenteerd om de strook
gemeentetuin om te toveren tot Tiny Forest/speelbos. Dit plan is goedgekeurd waardoor er ook een
bijdrage van de gemeente Deventer uitgekeerd is.

Corona
Alle basisscholen werden gesloten van 14 december 2020 tot 8 februari 2021. Zonnewijzer heeft hier
adequaat op in gespeeld en snel het thuis onderwijs weer opgestart. Ten opzichte van de thuiswerk
periode van vorig schooljaar zijn er meer digitaal instructies gegeven en is er meer contact met de
leerlingen geweest. Dit liep voor de groepen 5 t/m 8 meteen goed en later zijn de groepen 1 t/m 4
ook digitaal gaan werken. Dit hield in dat er elke schooldag contact was met de leerlingen via online
Teams.
Ook werd de noodopvang, voor ouders met cruciale beroepen, werd ingeregeld. Elke dag waren er
drie groepen. Leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 werden in de ochtend aan het schoolwerk gezet zijn.
Vanuit de overheid heeft de Zonnewijzer, vanaf dit voorjaar, zelftesten ontvangen voor
personeel. Medewerkers kunnen deze testen preventief thuis afnemen.
Er komt vanuit de regering een subsidiepot om de leerachterstanden door Corona weg te werken.
Vanuit deze middelen wordt in ieder geval een extra onderwijsassistent aangenomen die leerlingen
gaat begeleiden. Tevens worden er extra workshops, sportdocenten en lesmateriaal aangekocht.
De Zonnewijzer heeft ook dit jaar geen klassen naar huis gestuurd. Zieke docenten konden intern
vervangen worden.
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is verhoogd van 37,50 naar 45 euro per leerling.
Binnen de MR is een discussie geweest over het verhogen van de ouderbijdrage. In Corona tijd
hadden ouders het gevoel dat activiteiten niet door gingen. Echter alle activiteiten voor de kinderen
(Sint, Kerst, Pasen, sportdag) gingen wel door. Daar stond tegenover dat de Zonnewijzer geen
inkomsten had van de rommelmarkt in Diepenveen. (deze inkomsten worden gedeeld tussen de
scholen in Diepenveen maar kon niet doorgaan vanwege Corona). De MR is hierdoor akkoord gegaan
met de verhoging.
Tenslotte
De MR heeft bestaansrecht als zij haar rol als kritische meedenker in openheid kan uitoefenen en een
nieuwe, frisse blik op relevante zaken kan geven. Het volgen van een training ‘medezeggenschap’ het
komend schooljaar, zal die rol meer diepgang kunnen geven door het opdoen van relevante kennis.
De uitdagingen die de groei van de Zonnewijzer met zich mee brengt, tezamen met de ambitie om de
kwaliteit van het onderwijs steeds op een hoger plan te krijgen, komen samen bij diverse initiatieven
die momenteel spelen. De MR zal deze initiatieven waar mogelijk ondersteunen en kritisch de
resultaten van inspanningen volgen.
Namens de MR,
Marleen Klavers (29 juni 2021)

