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Voorwoord  

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Medezeggenschapsraad van CBS De Winde.  

Ik houdt geen dagboeken bij en dat bevalt me heel erg goed. Maar er bestaat een kans 

dat ik ooit een oude man ben en bevraagd wordt door mijn kleinkinderen over vroeger, 

en dat het me dan spijt dat ik niet even terug kan lezen...  

Er zal dan namelijk zo veel te zeggen zijn over 2020 (of was het 2019, of toch 21?).  Over 

lockdowns, over thuisonderwijs. En dat iedereen op een gegeven moment zei dat er bij 

een volgende lockdown geen sluiting van de basisscholen zou zijn. En toch weer… 

Hoe we thuis de lessen moesten verzorgen. Leerkrachten op afstand en digitaal, ouders 

met kunst en vliegwerk omdat ook het andere werk “gewoon” door moest. 

Ik hoop – het is nu 2021 en ik heb geen kristallen bol – dat ik dan ook kan vertellen hoe 

verbazingwekkend goed alles na 2022 in positieve richting veranderde, en hoe bijzonder 

het was we geen grote blijvende last hebben overgehouden aan de rare tijden daarvoor. 

Op De Winde lijkt dat in ieder geval zo het geval te zijn: tijdens de verrassing van 2020 is 

heel resoluut en verstandig gereageerd op de plotselinge nieuwe werkelijkheid, en 

daarna is vanuit een zekere kalmte “gewoon” verder gewerkt aan een geweldige stabiele 

school. 

Ik neem mijn petje af voor iedereen die De Winde zo goed op koers heeft gehouden, 

complimenten aan het team en alle ouders en vrijwilligers! 

  

Hotze Mellema, voorzitter MR CBS De Winde  
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Samenstelling MR  

In 2020 is de bezetting van de MR gewijzigd. Aaltsje Vriesinga is in het najaar van 2020 

afgetreden als gewaardeerd MR lid. Dit was vanwege haar nieuwe rol binnen de school 

als adjunct-directeur. In theorie kan een situatie ontstaan waarin MR en directie in conflict 

raken, en daarom is het beter om de MR anders in te vullen.  Wij als MR willen haar via 

deze weg nogmaals bedanken voor de betrokkenheid en inbreng tijdens de MR-

bijeenkomsten. Arjen Huisman heeft haar plek ingenomen als PMR-lid.    

De MR bestaat uit de volgende personen:  

Oudergeleding  

Voorzitter     

 

Hotze Mellema   

Secretaris Petra Buising   

Personeelsgeleding    

Lid   

  
Arjen Huisman  

 

Lid        

 

Boukje Wijngaarden-

Posthumus 

  

Rooster van aftreden     

Naam       

  
benoemd/herkozen     aftredend  

Hotze Mellema    

  
juli 2015       juli 2021  

Petra Buising   juni 2019       juni 2022  

    

Arjen Huisman juli 2020  juli 2023 

Boukje Wijngaarden-Posthumus juli 2019  juli 2022 

  

Mocht u vragen of opmerkingen hebben ten aanzien van de taken en bevoegdheden van 

de Medezeggenschapsraad, dan kunt u die uiteraard altijd kenbaar maken bij één van 

bovenstaande leden of bij de directie.  
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Advies- en instemmingsaanvragen  

De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies. Op verschillende terreinen heeft de MR 

instemmingsrecht.  

We hebben het afgelopen jaar weer diverse advies- en instemmingsaanvragen besproken. 

In goed overleg met de directie en Schoolraad is hierop als volgt gereageerd:  

  

Schoolorganisatie 2020-2021      Goedgekeurd  

Tussenmanagementrapportage 2020    Advies gegeven  

Managementrapportage 2020      Advies gegeven  

Begroting 2021         Positief advies  

Jaarverslag 2020          Goedgekeurd  

 

Tevens zijn er diverse andere onderwerpen aan de orde geweest, waarvan wij u graag op 

de hoogte brengen.  

 Management rapportage vanuit het bestuur. Afgelopen jaar is deze gedeeld door de 

directeur en inhoudelijk besproken. 

 Het plein en de schaduwplekken op het schoolplein zijn diverse keren op de agenda 

van de MR voorbij gekomen. Inmiddels is er kunstgras gelegd op het dakplein van de 

bovenbouw. De leerlingen van zowel CBS de Winde als OBS Hurdegaryp kunnen hier 

beide gebruik van maken. 

 In 2019 heeft Shared Space ons als MR ook bezig gehouden. Veiligheid voor onze 

kinderen en de mensen die onze school bezoeken is voor ons een groot goed. In 

schooljaar 2019-2020 is hier verder onderzoek naar gedaan en heeft de gemeente de 

parkeerplekken rondom de school voorzien van witte klinkers om de parkeervakken 

aan te geven.   

 Er is een verkennend gesprek geweest tussen de oprichters van de Dorpstún om CBS 

de Winde en het natuuronderwijs meer te integreren.  

 Omdat bleek dat de bibliotheek in Hurdegaryp zou sluiten is samen met de AR (en 

OBS Hurdegaryp) gesproken over de mogelijkheid om de bibliotheek te huisvesten in 

het schoolgebouw.  

 Het voornemen in het vooruitzicht om meer op te trekken met én de samenwerking 

te versterken tussen de OBS en de CBS, heeft meer vorm gekregen. Zoals boven 

beschreven is dit gelukt op het punt bibliotheek. Ook wordt er op het 

bovenbouwplein (dakplein) regelmatig door elkaar gespeeld en zijn er diverse andere 

alternatieven verkend om de samenwerking te versterken.  



 

Jaarverslag 2020 MR CBS De Winde  

  

 

Contact met de directie en de schoolraad, ouders en personeel  
  

Samen met de directie, de GMR en de Afdelingsraad (AR) zoeken we altijd naar de meest 

optimale en gewenste vorm van informatie-uitwisseling en afstemming, zonder dat de 

doelstellingen van de geledingen hier last van krijgen. De contacten en afstemmomenten 

(met uiteraard als belangrijkste het bereiken van goede resultaten) geven goede 

vooruitzichten. Deze werkwijze en dit uitgangspunt blijven ook in 2021 gehandhaafd. Om 

een nog betere communicatievoorziening te kunnen waarborgen zal gekeken worden of 

de stukken van (G)MR, agenda’s en notulen ook op de website geplaatst kunnen worden. 

Dit zal bijdragen aan de transparantie die CBS de Winde nastreeft. Daarnaast is Parro 

inmiddels het vaste communicatiekanaal naar ouders. De MR heeft ook het afgelopen 

jaar gesproken over de frequentie en de veelheid aan berichten die via Parro gedeeld 

worden. Dit heeft geleid tot een betere afstemming tussen school en ouders en een 

effectievere manier en frequentie van berichtgeving. 

 

Mocht u met onduidelijke informatie geconfronteerd worden of bepaalde informatie 

missen, laat ons dit dan weten, zodat we kunnen inspelen op deze behoefte. We zijn er 

voor én namens ouders en personeel. Uiteraard zijn wij geen bepalend orgaan maar wij 

zitten niet op persoonlijke titel in de Medezeggenschapsraad. Omdat we graag een breed 

gedragen mening/oordeel mee willen nemen in onze afwegingen, is uw input zeer 

gewenst.  

Vooruitzicht 2021 
  

CBS De Winde is een stabiele en positief gestemde school. Toch worden we ook 

geconfronteerd met uitdagingen. Zo hebben we te maken gehad met een lockdown, 

thuisonderwijs en vooral veel wisselingen in werkwijze. Eind 2020 hadden we de hoop dat 

er niet nog een lockdown met thuisonderwijs zou komen, maar in de laatste week van het 

kalenderjaar bleken de scholen toch weer dicht te gaan in januari.   

 

De samenwerking tussen de CBS en de OBS wordt daarnaast, net als het voorgaande jaar, 

verder verkend; Waar kunnen we gezamenlijk optrekken in onze taak leerlingen tot 

ontwikkeling te laten komen? 

  

De pro-activiteit die de MR nastreeft mee te denken met de Afdelingsraad en directie 

heeft als doel een optimale samenwerking binnen de school die bijdraagt aan het 

bestendigen van het primaire proces. Ook wil de MR het personeel en de ouders van de 

kinderen graag goed en positief kritisch vertegenwoordigen. Deze rol nemen we serieus 

en zullen we de komende jaren verder verstevigen.   

  


