Jaarverslag MR 'De Veenvogel’
Samenstelling MR 2020-2021
De MR bestond het afgelopen schooljaar uit zes leden.
Personeelsgeleding: Marjon Eekelschot (GMR), Nathalie Kempenaar en Marc van Roessel (voorzitter)
Oudergeleding: Renate Schockman, Denise Rösken en Simone Hoogervorst (secretaris)
Evaluatie schooljaar
Het afgelopen jaar stond wederom in het teken van de impact en invloed van de Coronamaatregelen.
De week voor de kerstvakantie gingen we weer terug naar het thuisonderwijs. Begin februari
kwamen er gelukkig versoepelingen voor het basisonderwijs, hierdoor konden de leerlingen weer
naar school. Weliswaar met een aangepast rooster, looproutes en andere maatregelen. Vooral de
quarantaine maatregel was zwaar.
Door het rijk is er geld beschikbaar gesteld voor iedere basisschool om (eventuele) leerachterstand,
opgelopen in de Coronacrisis, in te halen.
De directie heeft hier een plan voor opgesteld en deze voorgelegd aan de MR, de MR heeft hier
vervolgens mee ingestemd.
In de Coronatijd heeft de MR digitaal vergaderd. Toen het fysiek vergaderen weer toegestaan was,
hebben we dit weer opgepakt.
Vorig schooljaar heeft de MR een negatief advies uitgebracht op het meerjarig financieel beleid.
(voor meer info, notulen 21-4-2020), afgesproken met de directie om dit onderwerp structureel
terug te laten komen in de MR vergaderingen.
Hiernaast met de directie afgesproken om het onderwerp ‘Identiteit’ ook met enige regelmaat terug
te laten komen.
Naast deze twee belangrijke onderwerpen zijn er veel besluiten genomen en adviezen gegeven. Zie
volgende kopje.
Overzicht besluiten
Hieronder is een overzicht te vinden met de besluiten, instemmingen en adviezen die het afgelopen
jaar in de MR gegeven zijn.
Datum
16-09-2020
03-11-2020
25-01-2021
25-01-2021
25-01-2021

Besluit
De oudergeleding van de tijdelijke MR heeft
ingestemd met de schoolgids.
De MR heeft het jaarplan vastgesteld
De MR heeft het Huishoudelijke Regelement
vastgesteld.
De tijdelijke MR heeft de werkafspraken
vastgesteld.
De MR heeft ingestemd met het MR-regelement.

20-04-2021
02-06-2021
22-06-2021
22-06-2021
08-07-2021

De personeelsgeleding van de MR stemt in met de
formatie.
De MR stemt in met het conceptplan besteding NPO
gelden
De personeelsgeleding van de MR stemt in met het
werkverdelingsbeleid.
De MR geeft positief advies op het
schoolondersteuningsprofiel
De MR stemt in met het jaarplan + besteding NPO
gelden.

Daarnaast zijn we als MR over verschillende onderwerpen geïnformeerd:
• CITO-uitslagen 2020-2021
• Leerling-tevredenheidspeiling
• De onderwijskwaliteit
Deskundigheid MR
De leden van de MR hebben deelgenomen aan een online training van de Medezeggenschap SPO Wij
de Venen. In deze training zijn de leden van de MR meegenomen in de rechten en plichten van de
(G)MR om zo de deskundigheid te vergroten.
GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)
Marjon is afgelopen jaar afgevaardigd geweest voor de GMR. Zij zal ook volgend jaar plaatsnemen in
de GMR. De GMR is een vast onderdeel van de agenda van de MR-vergaderingen geweest. In elke
MR vergadering heeft Marjon teruggekoppeld aan de MR wat er in de GMR besproken was.
Samenstelling wijziging MR schooljaar 2020-2021
Simone haar zittingstermijn in de MR liep dit schooljaar af. Zij zal worden vervangen door Pauline
Koning. Nathalie haar zittingstermijn in de MR liep dit schooljaar ook af. Nathalie heeft laten weten
zich herkiesbaar te stellen als kandidaat. Daar er zich geen andere kandidaten hebben gemeld, zal zij
haar tweede termijn ingaan.
De samenstelling voor de MR schooljaar 2021-2022 ziet er als volgt uit:
Personeelsgeleding: Marjon Eekelschot, Marc van Roessel, Nathalie Kempenaar
Oudergeleding: Denise Rösken, Renate Schockman, Pauline Koning
Namens de MR, Simone Hoogervorst
Nieuwveen, september 2021

