
 

 

MR jaarverslag 2020-2021: 
 

Corona: 
In de MR hebben we het thuisonderwijs geëvalueerd. Het thuisonderwijs is algemeen goed verlopen. 
Google Classroom was beschikbaar voor de kinderen die in quarantaine zaten. De leerkrachten vanaf 
groep 5 hebben gebruik gemaakt van een headset als er een leerling thuis zat.  
Op school is er een bedrijf geweest die de luchtkwaliteit binnen de school heeft gemeten. De 
luchtkwaliteit is voldoende en elke klas heeft een CO2 meter gekregen, zodat je kunt checken of de 
luchtkwaliteit in de groep voldoende is.  
De studieweek is komen te vervallen. De daaropvolgende studieweek is verplaatst van de week voor 
de herfstvakantie 2021 naar de week voor de voorjaarsvakantie 2022.  
 

Begroting:  
Binnen de MR wordt de begroting regelmatig besproken. Dit heeft namelijk gevolgen voor de 

formatie van het jaar erop. Afgelopen jaar werd bekend dat we één formatieplaats terug zouden 

moeten in schooljaar 2021-2022. Door vrijwillige mobiliteit hoefde niemand verplicht weg binnen het 

team.  

Beleidsplan praktijkklas:  
We hebben het beleidsplan voor de praktijkklas ontvangen en hiermee ingestemd.  

Huisvesting:  
Voorlopig zit één groep in de Eiber. Dit bevalt prima, maar het blijft afwachten wat de plannen van 

de gemeente zijn voor de toekomst.  

Verbeterplan MR:  
Dit jaar hebben we binnen de MR kritisch gekeken hoe we functioneren en aan de hand daarvan 

hebben wij een verbeterplan opgesteld. Het schooljaar hebben we afgesloten met een visie/missie- 

bijeenkomst, waarin de volgende vragen centraal stonden: Wat willen wij als MR bereiken en hoe zijn 

wij zichtbaar voor alle ouders? Daaruit volgde de nieuwe visie en missie van de MR. 

Waar staan wij voor? 

Wij willen een positief kritisch klankbord zijn voor de school door vanuit de belangen van leerlingen, 

personeel en ouders mee te denken. Het is onze missie om zo een constructieve bijdrage te leveren 

aan een veilige en waardevolle leer- en werkomgeving voor alle betrokkenen. 

Hoe doen wij dat? 

Wij willen voor leerlingen, personeel en ouders én voor de schoolleiding van toegevoegde waarde 
zijn door onze betrokkenheid om te zetten in waardevolle adviezen. Bij alle besluiten en 
vraagstukken die we ter instemming of advies voorgelegd krijgen, vragen we ons daarom af: 

a) Levert het een beter leerklimaat op (voor leerlingen)? 
b) Levert het een beter werkklimaat op (voor personeel)? 
c) Vergroot het ook op de lange termijn de kwaliteit van het onderwijs? 
d) Vindt het plaats in een veilige, vertrouwde en gezonde omgeving (voor leerlingen en 

personeel)? 
e) Vergroot het de binding tussen leerlingen, personeel en ouders? 

 

 



 

 

Nieuw lid:  
Ard Lucassen is vanaf maart onze MR komen versterken.  
 

Personeelszaken:  
We hebben te maken gehad met twee langdurig zieke collega’s en met een collega die langzaam aan 

het re-integreren is. Ook hadden we te maken met twee collega’s die binnen dat schooljaar 

zwangerschapsverlof hebben gekregen en er is een collega elders gaan werken.  

NPO:  
De school heeft een aanzienlijk bedrag gekregen om de Corona-achterstanden bij te werken. In de 
MR is besproken hoe het geld besteed gaat worden. De MR wordt meegenomen in het tijdspad van 
het NPO-plan en bekijkt uit welke stappen het NPO-plan bestaat. Het geld wordt voornamelijk 
uitgegeven aan het verbeteren van spelling, begrijpend lezen en de extra handen bij de kleuters.  
 

Schoolgids:  
De schoolgids is besproken en goedgekeurd door de MR.  


