
Jaarverslag MR 2021-2022
Het schooljaar 2021-2022 was weer een bijzonder jaar. Covid heeft ook in dit schooljaar zijn
sporen nagelaten We hadden de ervaringen van de vorige schooljaren. Daardoor verliep het
thuisonderwijs goed.

We kijken dankbaar terug op betrokkenheid en meedenken van ouders, waarmee ze hun
bijdrage geleverd hebben aan een plezierige en veilige schoolomgeving voor onze kinderen.

Voor elke vergadering van de MR hebben we steeds een bericht geplaatst op de
nieuwsbrief, zodat ouders van te voren punten konden aandragen voor de MR-vergadering.
We waarderen de input die we krijgen en zijn blij dat ouders ons weten te vinden.  De
geanonimiseerde notulen van ons MR-overleg zijn terug te vinden op de website, zodat de
ouders geïnformeerd zijn over de besproken punten. Ouders die ons een mail hebben
gestuurd met een vraag/opmerkingen, krijgen een persoonlijk antwoord.

De personeelsgeleding houdt het team op de hoogte van de zaken van de MR tijdens de
teamvergadering.

Dit jaar is de MR werkzaam geweest met de volgende vaste agenda punten:

● Brede school
● Vakantierooster
● Schooltijden
● Werkdrukgelden
● Begroting
● Jaarplan
● Schoolplan
● Schoolgids

Ook de notulen van de GMR zijn besproken tijdens de vergaderingen.

Naast deze punten zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

Schoolpleinen: Er is een wilgentunnel op het kleuterplein geplaatst.



Communicatie:
- De uitleg rondom de NIO wordt uitgebreider.
- De gemeente gaat over de communicatie rondom de Brede School. We geven het

advies om met grote regelmaat dit op de nieuwsbrief te plaatsen.

Schooltijden: Er is een enquête onder de ouders en de collega’s uitgezet en we gaan in
schooljaar 2022- 2023 het traject vervolgen. Het stappenplan daartoe is via Parro gedeeld.

Mondkapjes: Naar aanleidingen van vragen, hebben we het dringende advies aan de
groepen 6-8 en al het personeel gegeven om mondkapjes te dragen in de gangen van het
schoolgebouw.

Snoep: We adviseren om terughoudend te zijn in het trakteren van snoep. Wat kinderen
tijdens de pauze meenemen, zien we als verantwoordelijkheid van de ouders.

Bijscholing: Op 21 maart hebben we als MR een bijscholing gevolgd van het CNV

GMR: Jeanette van Kooten, ons aanspreekpunt vanuit de GMR, is bij een gedeelte van een
vergadering aanwezig geweest.  We bespreken met elkaar onder andere de wisselwerking
tussen de MR en de GMR .

Covid: Het uitdelen van testen komt ter sprake.

Ingezonden brieven: Deze zijn besproken in de vergadering.

Tevredenheidsonderzoek: Dit onderzoek wordt Stromingsbreed uitgezet. Als MR hebben
we gevraagd om dit eerder aan ouders kenbaar te maken.

We hebben instemming verleend aan:
- formatieplan
- vakantieregeling
- schoolgids
- schoolplan
- werkdrukplan
- schoolprogramma

De samenstelling van de MR voor volgend schooljaar (2022-2023) is als volgt:
Oudergeleding:

- Imca den Toom
- Isabeth Arts
- Patricia Wiersma

Personeelsgeleding:
- Renée van Drunen (voorzitter)
- Conny van der Kooij (secretaris)
- Loes Schouten

We hebben aan het eind van deze periode afscheid genomen van Claudia Pullen als
ouderlid van de MR. We zijn dankbaar voor alles wat zij heeft mogen betekenen. We
verwelkomen Patricia Wiersma als nieuw ouderlid.




