MR-jaaroverzicht 2019-2020

Samenstelling Medezeggenschapsraad 2019-2020:
Ilona Snoep (medewerkers, secretaris)
Sandra de Kok (medewerkers)
Natasja van Dijke (directie, adviseur)
Jeanette Boudens (ouders)
Addy Risseeuw (ouders, voorzitter)

De MR heeft gedurende het jaar ingestemd met / geadviseerd over:
- eigen jaarplan,
- protocollen in- en uitstroom leerlingen,
- formatieplan 2020-2021,
- schoolplan,
- schoolondersteuningsplan,
- inhoud informatiebrochure school.

Geconstateerd is dat de verbouwing van de school een echt goed resultaat heeft opgeleverd.
Na de proef in de bovenbouw groep is geconstateerd dat de leerlingen daar grote voorkeur hebben
voor een Chromebook in plaats van een i-pad. Aldus is besloten om voor de eerste vier groepen te
kiezen voor een i-pad en voor de laatste vier groepen voor een Chromebook.
De MR sprak éénmaal met bestuurder Pim van Kampen. Ten aanzien van continuïteit is besproken
dat zolang de school boven het aantal van 50 leerlingen blijft er geen discussie is. Al dat er
structureel onder dreigt te komen zal dat wel gebeuren, maar zonder directe gevolgen voor de
termijn van enkele jaren. Van belang is dat alle ouders proberen op te treden als ambassadeurs voor
de school. Mond op mond promotie is de beste manier om leerlingen aan te trekken.
Besproken is dat in het nieuwe jaar afgestapt wordt van de CITO-alle toetsen en dat wordt
overgegaan op toetsen van IEP.
Voor de MR was seizoen 2019-2020 door de Corona-crisis een zeer bijzondere periode. Als MR werd
enkele malen vergaderd (via telefoon of video-conference) over de speciale maatregelen die de
school heeft genomen op het gebied van Corona. Het overleg verliep steeds prima, temeer omdat
directie en team de zaken op een goede manier georganiseerd hebben en onder controle hebben.

Adviseren ging met name over de manier waarop het thuisonderwijs werd geregeld. We hebben de
indruk dat op de vragen van ouders goed en vlot is geanticipeerd.
Verder is uitgebreid gesproken over het protocol dat is ingesteld bij de herstart van het onderwijs op
50% van de dagen. We waren erg blij dat bij de gevormde Cohorten de kinderen uit één gezin steeds
tegelijk naar school konden. Ook noodopvang was indien gewenst steeds beschikbaar.
De oudergeleding van de MR wil directie en team nogmaals een groot compliment geven over hoe de
zaken in de afgelopen moeilijke periode geregeld zijn. Verder danken we ook Ilona Snoep, die na vele
trouwe jaren onze school verlaat, voor alles wat ze voor de MR en de school heeft betekend. Ook
veel dank aan Juf Marjoleen die tijdens het zwangerschapsverlof van Juf Natasja op een goede en
betrokken wijze de school heeft geleid. Tenslotte dank ik Jeannette Boudens die zich de afgelopen
anderhalf jaar namens de ouders voor de MR heeft ingezet.

Addy Risseeuw
Wilhelminadorp, september 2020

