
Jaarverslag MR – 2021-2022

Algemene informatie: 
Aantal MR-leden: 4  (twee ouders, twee leerkrachten)

Taken: Voorzitter, secretaresse, algemeen MR lid (tweemaal)

Overige taken: 1 GMR ouderlid

Aantal vergaderingen 5

Vergadering september

In de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar, hebben we onze speerpunten voor het nieuwe

jaar vastgesteld. Deze liggen bij de begroting en de gevolgen van de corona pandemie.

Met de directie wordt het jaarverslag van 2020-2021 bekeken en het jaarplan van 2021-2022 ligt ook

ter informatie voor de MR klaar.

Met de directie bespreken we onze wederzijdse verwachtingen. We verwachten dat we de

vergaderstukken op tijd hebben, zoals het ook al eerder is gebeurd. De directie sluit elke vergadering

na een half uur aan voor ongeveer een uur.

Vergadering december

De begroting van de school wordt in beperkte mate gedeeld, het overgrote deel wordt op de GMR

besproken. We krijgen schoolontwikkelingen te horen m.b.t. personeel dat weggaat.

Als MR houden we een oogje in het zeil als het gaat om de corona-ontwikkelingen en de inzet van de

NPO-gelden. Door personeelstekort kan niet alles uitgevoerd worden zoals we graag zouden willen

zien.

Vergadering februari

In de vergadering van februari krijgen we van de directie te horen dat het uitdelen van de rapporten

iets opgeschoven wordt. Dit is i.v.m. de quarantaine van verschillende klassen. De MR gaat hiermee

akkoord.

We horen dat de nieuwbouwplannen wat vorderen. Hier zijn we als MR blij mee, het duurt nu al lang

voordat er wat gaat gebeuren.

Het pestprotocol is klaar ter inzage. De MR-leden zullen opmerkingen hierover aan de IB-er laten

weten, zodat het verwerkt kan worden.

In deze vergadering bespreken we de procedure voor de MR-verkiezing.



Vergadering april

Met de directie bespreken we deze vergadering de voorlopige formatie. Ook ligt het vakantierooster

op tafel. We gaan hiermee akkoord.

Vanuit het NPO-geld zijn er nieuwe ontwikkelingen, m.b.t. een ondersteuner voor onze school, vanuit

Centraal Nederland (een organisatie die scholen ondersteunt).

De schoolgids wordt niet volledig herschreven. We krijgen gelegenheid om opmerkingen te geven.

Met het GMR-lid bespreken we onze zorgen over de staat van het gebouw. Zij zal dit meenemen naar

de GMR-vergadering.

Het pestprotocol is akkoord en wordt ondertekend door de voorzitter van de MR, personeelsgeleding

en de directie.

In de achterliggende weken is er een nieuw MR-lid gekomen, de verkiezing bracht een paar namen

naar voren, na peiling bij de kandidaten zelf is er een nieuw lid overgebleven die haar verkiezing

heeft aanvaard.

Vergadering juni

De formatie is rond en wordt met de MR gedeeld. De MR is tevreden over de totstandkoming van

een stabiel plaatje. We krijgen van de directie een update over de NPO-gelden.

Ook vanuit de nieuwbouw is er nieuws: er is een commissie gestart, intern die de eerste

mogelijkheden rondom exterieur, interieur en schoolplein bekijkt.

Als MR bevragen we de directie op de ouderpanels die dit jaar niet geweest zijn. Deze worden in het

nieuwe jaar weer opgepakt.

We krijgen het nascholingsplan (in grote lijnen) te horen voor het nieuwe schooljaar.

De GMR krijgt als opdracht mee om de website goed te bekijken, de zoekfuncties zijn niet naar

behoren.

Als MR besluiten we een brief te schrijven aan het bestuur over de huidige stand van het gebouw.

We evalueren de vergaderingen van de MR van het afgelopen jaar en komen tot de conclusie dat we

een constructief jaar hebben gehad.

De rol van de MR-academie, waar we onze kennis / nascholing vandaan halen, bevalt goed. We zijn

hierdoor bezig met zaken die up to date zijn en kunnen preventief handelen hierdoor.

We hebben voor het nieuwe jaar onze speerpunten opgesteld, maar stellen dit mogelijk op de eerste

vergadering van het nieuwe seizoen nog bij.


