Jaarverslag MR schooljaar 2019-2020.

juli 2020

Samenstelling MR
Leden MR begin schooljaar:
Namens de leerkrachten: Maria Kapelle (voorzitter), Marloes de Boer (lid) Henjo Borgman (tijdelijke
vervanger van Marloes tijdens haar zwangerschapsverlof).
Namens de ouders: Kirsten Gustin (secretaris) Sjanien Grummel (lid).
Overzicht schooljaar 2019-2020
Tijdens de MR-vergaderingen sluit Anneke Voss tijdens het eerste gedeelte van de vergadering aan
om belangrijke zaken vanuit de directie te bespreken. Het tweede gedeelte vergadert de MR
zelfstandig verder.

Enkele punten die tijdens de MR vergaderingen besproken zijn:
➢ De Quick scan MR heeft dit jaar meerdere keren op de agenda gestaan maar het is er nooit
van gekomen om die in te vullen. Het is een vragenlijst die door leden van de MR ingevuld
kan worden om het functioneren van de MR te bekijken. De reden dat het nog niet is gedaan
is de wisselende samenstelling van de MR dit jaar (vanwege zwangerschapsverlof en nieuwe
oudergeleding)
➢ Dit jaar zijn er meerder keren berichten vanuit de MR via social schools met ouders gedeeld.
(o.a. het jaarverslag)
➢ Het schoolplan, het schooljaarverslag en het schooljaarplan zijn besproken en voor akkoord
getekend.
➢ Het activiteitenplan en de begroting van de MR zijn besproken. Naar aanleiding hiervan en
na rijp beraad is besloten om het lidmaatschap dat de MR heeft bij het AOB op te zeggen.
➢ De schoolbegroting (die per kalenderjaar loopt) is besproken. Onderhoud gebouwen en
inventaris is daar een onderdeel van en is ook besproken. Het komende jaar zal de school
aan de binnenzijde opnieuw geschilderd worden.
➢ Het formatieoverzicht, met daarin de gevolgen van de krimp verwerkt, is bekeken.
➢ N.a.v. het rooster van aftreden bleek dat er toch een vacature uitgezet zou moeten worden
voor de oudergelding van de MR. Kirsten treedt af en stelt zich herkiesbaar maar Sjanien
geeft aan te willen stoppen. Er wordt een vacature uitgezet. Er komt één aanmelding en
Robin Hartmann is het nieuwe lid van de MR.

➢ Op 22 april hebben we een online-vergadering via teams gehad. Daarin hebben we
meegedacht over hoe het onderwijs op school weer veilig opgestart kan worden na de
corona sluiting.
➢ Het onderwijs tijdens de coronatijd is besproken en geëvalueerd.
➢ De MR is geïnformeerd over de formatie voor het nieuwe schooljaar.
➢ Het vakantierooster is besproken. De oudergeleding van de MR geeft enkele suggesties voor
een aantal margedagen die nog ingeroosterd gaan worden.
➢ De ontwikkelingen rondom de voortzetting van de voorschool zijn besproken.
➢ Het schooljaarverslag 2019-2020 en het schooljaarjaarplan 2020-2021 is besproken en ter
goedkeuring ondertekend.
➢ We hebben afscheid genomen van Sjanien Grummel (had al aangegeven te willen stoppen)
en Marloes de Boer (zal volgend schooljaar op een andere school werkzaam zijn).

Vanuit de oudergeleding zijn de volgende punten voorgelegd aan de directie en het team:

−
−
−
−

−

De resultaten van de Cito toetsen worden weer meegenomen in het portfolio.
De zorgen die er zijn bij ouders of de ‘vreedzame’ school de sociaal-emotionele en fysieke
veiligheid van kinderen kan waarborgen.
Keuring van de speeltoestellen buiten en de vraag of de materialen uit het speellokaal ook
daarin meegenomen zijn.
Er zijn vanuit ouders vragen over het portfolio. Hiervoor kunnen ouders bij de leerkrachten
terecht. Het portfolio is een ontwikkeldocument en zal zeker nog aangepast gaan worden op
basis van ervaringen en feedback.
De oudergeleding van de MR geeft aan dat de mogelijkheid voor ouders om via Social
Schools op een bericht te reageren best uitgezet kan worden. Hier zal per bericht naar
gekeken kunnen worden.

