Jaarverslag MR schooljaar 2019- 2020
In dit schooljaar bestond de MR uit de volgende leden:
Personeelsgeleding:
-

Marion van de Zande
Elsemarike Miezérus
Marijke Franchimont (notulist)

Oudergeleding:
-

Chris Elzas (voorzitter)
Karin Hollaers
Dorien Blom

Karin van Opdorp is tijdens deze vergaderingen als gesprekspartner
aanwezig. Halverwege het schooljaar zijn we de vergaderingen gestart met
Karin van Opdorp. 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.
MR-jaarverslag wordt goedgekeurd.
De ouderbijdrage wordt vastgesteld op 20 euro.
Het vierjaren schoolplan (2020-2024) wordt door Karin van Opdorp
toegelicht. MR stemt in met het plan.
MR stemt in met het vakantierooster en studiedagen.
Het jaarplan en de begroting Springtij 2020 worden door Karin van
Opdorp toegelicht. De MR stemt in met het plan en de begroting.
De oudergeleding peilt en informeert de ouders over het invoeren van
het gelijke tijden-model. Schooljaar 2020-2021 wordt dit model
ingevoerd.
Elsemarike en Marijke volgen een MR-cursus. ‘hoe informeer je je
achterban’
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.
Het formatieplan wordt door karin van Opdorp toegelicht
Er wordt meerdere keren gesproken over Parro. Er is een pilot gestart
binnen school. Na de zomervakantie zal Parro ingevoerd worden. Met

-

-

het verzoek van ouders om vooral de agenda-functie te gaan
gebruiken.
Dit is het schooljaar waarin Covid-19 een grote stempel op het jaar
drukt! We bespreken dat het voeren van rapport/
ontwikkelperspectiefgesprekken nu niet mogelijk is. Dat de kindrapporten in een andere vorm gegoten worden en dat de
ontwikkelperspectieven wel gewoon gemaakt worden. Ook de
kennismakingsochtend ziet er anders uit omdat de kinderen niet door
de ouders naar hun klas gebracht kunnen worden.
De laatste vergadering nemen we afscheid van Karin Hollaers. We
verwelkomen Majorie de Windt-Cooman als nieuw MR lid
oudergeleding.

