Jaarverslag MR schooljaar 2020- 2021
In dit schooljaar bestond de MR uit de volgende leden:
Personeelsgeleding:
-

Marion van de Zande
Elsemarike Miezérus
Marijke Franchimont (notulist)

Oudergeleding:
-

Chris Elzas (voorzitter)
Majorie Coomans - de Windt
Dorien Blom

Karin van Opdorp was tijdens deze vergaderingen als gesprekspartner
aanwezig. Na het doorlopen van de agenda, verliet Karin van Opdorp de
vergadering en liepen de OMR en PMR de punten die op de agenda
stonden nog na.
We hebben het afgelopen schooljaar 6 keer vergaderd.
De volgende onderwerpen en daaruit voortvloeiende acties zijn in de MR
besproken en uitgevoerd:
-

-

-

-

De verbouwing wordt elke vergadering besproken. (advies)
MR-jaarverslag wordt goedgekeurd. (instemming)
De ouderbijdrage wordt vastgesteld op 20 euro. (instemming)
De OMR probeert ouders via een brief te motiveren de ouderbijdrage
te betalen door aan te geven waar de bijdrage voor gebruikt wordt.
(advies)
Het busvervoer en de verkeerssituatie na schooltijd op het plein mbt
veiligheid en herkenbaarheid chauffeurs. (advies)
Parro (app) is besproken in het team en unaniem goed gekeurd.
(advies)
Uit het schoolplan 2020-2024 zijn de volgende punten gekozen om
nadere toelichting op te krijgen van Karin van Opdorp:
generatieregeling en 21e-eeuwse vaardigheden. (advies)
MR stemt in met het vakantierooster en studiedagen. (instemming)
Het jaarplan en de begroting Springtij 2021 worden door Karin van
Opdorp toegelicht. De MR stemt in met het plan en de begroting.
(instemming)
Het gelijke-tijden model is geëvalueerd met alle ouders van school
middels een enquête. Meerderheid was positief. (advies)
Het zwemprotocol is door de voorzitter ondertekend. (instemming)

-

-

-

-

-

Het formatieplan wordt door Karin van Opdorp toegelicht. (?)
De OMR is bezig geweest met het werven van een nieuw lid. Chris Elzas
legt zijn taak als voorzitter eind van dit schooljaar neer en Majorie zal
deze taak op zich nemen vanaf het komend schooljaar ('21-'22).
(instemming)
De OMR geeft in de discussie rondom het al dan niet voorzetten van de
huisbezoeken aan dat ze het huisbezoek als ouders van grote waarde
vinden. De wens van ouders heeft een leidende rol bij de beslissing.
Uiteindelijk heeft Karin van Opdorp besloten dat het huisbezoek om het
jaar (in de even jaren) door alle leerkrachten gedaan zal worden. In de
oneven jaren worden ouders uitgenodigd voor een
kennismakings/start-gesprek op school. (instemming?)
Er wordt meegedacht in de kwestie Nationaal Programma Onderwijs
over het te besteden geld. (advies)
De PMR kijkt mee bij de gang van zaken rond het tot stand komen van
het werkverdelingsplan en stemt in met het werkverdelingsplan.
(instemming)
De schoolgids is naar de leden van de MR doorgestuurd. Op- of
aanmerkingen zijn doorgegeven aan Karin van Opdorp. De schoolgids
is door de MR-leden goedgekeurd. (instemming)
In de laatste vergadering nemen we afscheid van OMR-lid Chris Elzas.

