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Beste ouders / verzorgers,
Afgelopen jaar zijn hebben we als MR vier keer vergaderd. We starten de vergaderingen met een
kleine overdenking en gebed. Daarna komen punten aan de orde die met het functioneren van de
school te maken hebben op bestuurlijk niveau. Daarnaast wat praktische punten, waar je als ouder /
verzorger vragen over kunt hebben.
De MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. Afgelopen jaar zijn Peter Duerink en Tonja
Eberson bij de MR gekomen. Zij vervangen Marjolijn Kalisvaart en Suzanne Hoogendoorn. We zijn blij
dat de MR op volle sterkte verder kan functioneren.
De MR heeft adviesrecht of instemmingsrecht op een aantal beleidszaken. We kunnen over deze
onderwerpen constructief meedenken, met frisse nieuwe impulsen komen en afwegingen maken. Zo
kan het beleid van de school winnen aan kwaliteit en rekenen op meer draagvlak.
Afgelopen jaar hebben we meegedacht over de formatie. Dit is altijd een lastige legpuzzel, waarbij
o.a. leerlingenaantal per cohort, beschikbare gelden, ruimte en verwachte groei / krimp een rol
spelen. We zijn blij dat we dit jaar met een extra groep zijn gestart en voorzien een positieve
ontwikkeling.
Ook corona is niet onbesproken gebleven in de MR. Naast bovenschools beleid en GGD-beleid, waar
we als school aan gebonden zijn, hebben we de zorgen die we hebben waargenomen in de
wandelgangen bespreekbaar gemaakt in de MR en waar nodig ter overweging doorgegeven aan de
directie. Hierop is geanticipeerd. Daarnaast heeft de directie soms plotselinge beslissingen moeten
nemen waarbij van overmacht sprake was. Achteraf hebben we dat waar nodig geëvalueerd. Al met
al zijn we blij hoe we als school door deze periode heen zijn gekomen.
Vanuit de directie zijn de begroting en jaarcijfers overlegd. Ook is gesproken over de besteding van
de extra gelden die beschikbaar zijn gekomen door de overheid i.v.m. corona en over de
verbouwingsplannen. De school heeft de ouderbetrokkenheid op de agenda gezet. We hebben
samen nagedacht hoe we daar stappen in kunnen nemen.
Als MR hebben we onze communicatie verbeterd. De vergaderdata met de vaste vergaderpunten
komen openbaar op de website en in de sterrenkijker. De notulen kunnen opgevraagd worden door
geïnteresseerden.
Verder zijn er dit jaar een aantal onderwerpen, die vanuit de ouders kwamen besproken en daar
wordt dan zo mogelijk actie op ondernomen door team/directie. Een aantal van de volgende dingen
kwam aan de orde:





Leerlingenvervoer
Sinterklaasjournaal, onderbouwing keuze roetveeg / gekleurde piet
Schoolfotograaf
Vakantieplanning

