Jaarverslag 2019-2020
Geschreven door: Anne Zuijderduijn, voorzitter
Datum: 8 juli 2020
Per onderdeel beschreven
Schoolplan, schoolgids en jaarplan
In juni is het nieuwe 4-jarenplan voor de periode 2020-2024 voorgelegd aan de MR. Hierin
heeft de directeur voor diverse onderdelen beschreven waar de school aan gaat werken in
de komende 4 jaar. De MR heeft deze goedgekeurd. Ook de schoolgids en het jaarplan is
besproken en goedgekeurd.
Continurooster
In de eerste vergadering paar vergaderingen is vooral gesproken over de mogelijkheden van
een continurooster, de verschillende opties, de voor- en nadelen en de tussenschoolse
opvang. Uiteindelijk is ervoor gekozen om twee varianten voor te leggen aan ouders en
team. Er was inmiddels ook reactie vanuit KOK wat de kosten zouden worden. In de 5e
vergadering is het laatste concept van de enquête besproken en is er een datum uitgekozen
om de brief mee te geven. Er is nog niet besloten dat bij een percentage van minstens
zoveel procent (van zowel ouders als leerkrachten en ander personeel) er genoeg
draagkracht is om het te bespreken in de MR.
Daarnaast is er ook besproken dat er gekeken moet worden naar de leeftijd van de kinderen
hier op school en het aantal kinderen.
Door de Corona-tijd heeft dit allemaal vertraging opgelopen. Ook wilde de directie eerst nog
goed kijken naar de opties m.b.t. tijden en opvang. Hierdoor verschuift de enquête naar
begin volgend schooljaar.
HVO
Begin dit jaar is de leerkracht voor HVO uitgevallen. De directie heeft meerdere malen
geprobeerd om bij de organisatie een andere leerkracht te krijgen, maar er zijn te weinig
leerkrachten en zeker in deze regio. Tijdens de 5e vergadering werd bekend dat er
misschien voor volgend jaar wel een leerkracht is, maar dan wel vanaf oktober. Dit omdat de
leerkracht nog moet afstuderen.
IKC (Nieuwbouw)
Elke vergadering is er besproken welke ontwikkelingen er zijn binnen het IKC en de
klankbordgroep. De MR werd daar ook in meegenomen. Zo werden zorgen vanuit ouders
besproken en zorgen vanuit de leerkrachten. Volgend jaar is het van belang dat er goed
uitgezocht wordt welke rechten de MR heeft m.b.t. het IKC (instemming/advies op bepaalde
onderdelen).
Corona-periode
Tijdens de Corona periode is de MR goed betrokken geweest bij het beleid. De directie heeft
de MR het protocol voorgelegd en deze is goedgekeurd door de PMR (personeelsgeleding).
Verder is de MR regelmatig om feedback gevraagd. Welke dingen gaan er goed en wat zou
er beter/anders kunnen.
Overleg met ouderraad
Er is helaas door de Corona-periode geen enkele keer vergaderd met de ouderraad. Graag
pakken we dit volgend jaar weer op.

Einde deelname
Leerkracht en voorzitter van de MR Anne Zuijderduijn neemt dit jaar afscheid van de MR.
Haar termijn zit erop. Verder nemen we ook afscheid van Patricia Maurits, oudergeleding.
Voor het nieuwe ouderlid is er een brief uitgegaan naar alle ouders. Er hebben zich 3 ouders
aangemeld. Door stemming is er een ouderlid gekozen.
Het nieuwe ouderlid is Wendy van Hoven-Kraaijenoord.
Het nieuwe personeelslid is Debby Koek. Wie de voorzitter gaat worden is nog niet bekend.
Volgend jaar
Verder zijn er al plannen besproken voor volgend jaar. We hebben verschillende onderdelen
die we zeker volgend jaar willen bespreken, naast de reguliere taken.
● IKC
● HVO
● Lay-out rapporten (meer toegankelijk maken voor onze NT2 ouders en de kinderen
zelf? Dalton Rapport!)
● Continurooster

