
Medezeggenschapsraad De Schelp
Jaarverslag 2020-2021

Het afgelopen schooljaar had de MR de volgende samenstelling:

Voorzitter : Remko Lems later overgenomen door Leonie Dekkers - Kamp
Secretaris : Marianne van der Beek en Sandra Russchen (notulist)
Leden : Yvonne Ywema, Yvette Lefevere en Arabella Reedijk

In het schooljaar 2020-2021 zijn er 6 MR vergaderingen geweest. Yvonne Ywema is in september
gestart namens de oudergeleding. Remko Lems heeft in de tweede helft zijn taken neergelegd. Leonie
Dekkers - Kamp heeft het voorzitterschap daarop overgenomen en met ingang van 12 april is Arabella
Reedijk de oudergeleding komen versterken. De termijn van Leonie Dekkers - Kamp liep aan het
einde van dit schooljaar af. Ze heeft zichzelf opnieuw verkiesbaar gesteld en is herkozen.

Sandra Russchen heeft dit jaar de notulen verzorgt. Marianne van der Beek heeft dit jaar steeds de
agenda opgesteld en de mailcontacten verzorgt.

We beginnen om 19.30 met de reguliere vergadering en om 20.00 met de overlegvergadering. Dan
sluit Helma Heesterman, namens bevoegd gezag, aan.

Als MR hebben we dit jaar veel meegedacht over hoe de school om kon gaan met alle corona
maatregelen.
We hebben meegekeken met de OR en TSO met de begroting en het financieel jaarverslag. De TSO is
dit jaar op zoek gegaan naar nieuwe oplossingen om TSO aan te kunnen blijven bieden.
We hebben meegekeken met het jaarplan van de school, de RE&I vragenlijst, het
meerjarenonderhoudsplan, de WMK vragenlijsten, begroting voor de school

3 leden hebben een extra bestuursvergadering bijgewoond. Tijdens deze vergadering zijn we nader op
de hoogte gebracht van de situatie waarin de stichting zich bevindt. Aan het eind van het schooljaar
heeft de voorzitter van bestuur zijn taken neergelegd en lag het overleg met het bestuur stil. Er wordt
nu gezocht naar een nieuwe voorzitter van bestuur en in de tussentijd wordt getracht de continuïteit te
waarborgen.

Door de lockdowns in de coronatijd heeft de overheid besloten dat er geld vrijkomt om de
achterstanden in te lopen. Om recht te hebben op dit geld moet iedere school een plan indienen. We
hebben instemming gegeven op het plan voor de besteding van deze NPO-gelden.

We hebben een brief gestuurd naar het bestuur om input te geven op de financiële positie van CSG De
Waard en het effect ervan op onze school.

We hebben geadviseerd over de corona maatregelen met betrekking tot heropening van de school.

Namens de MR


