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In het schooljaar 2019-2020 is de MR 6 keer volgens rooster bij elkaar geweest en er heeft 1
keer een ingelaste vergadering plaats gevonden. Daarnaast is de MR in wisselende
subgroepen bij elkaar gekomen om over verschillende onderwerpen mee te denken of een
mening te vormen, zoals continurooster en luchtkwaliteit.  Er is 1 keer een vragenlijst onder
ouders uitgezet om de meningen te peilen over het wel of niet invoeren van een continu
rooster.

In de MR hebben 3 afgevaardigden zitting namens de ouders (Tessa Hulhoven, Martijn
Keijzer en Lenneke Nienhuis, voorzitter) en 3 afgevaardigden namens het personeel
(Constantijn van Putten, Willemijn van der Sluijs en Maria Schipper). De directeur is, indien
mogelijk, het eerste gedeelte van de vergadering aanwezig om mededelingen uit het bestuur
te doen en indien gewenst, uitleg of advies te geven aan de MR.

Er wordt gewerkt volgens het basisreglement Medezeggenschap. Door steeds wisselende
maatregelen en de lockdown in dit schooljaar heeft de staf niet met een jaarplanning kunnen
werken en heeft afstemming met de MR plaats gevonden over actuele onderwerpen.
In de diverse MR-vergaderingen werden onder andere de volgende onderwerpen besproken:

� Coronamaatregelen en toepassing binnen de school
� Begroting OR en begroting algemeen
� Schoolondersteuningsprofiel
� Inzet gelden passend onderwijs en werkdruk
� Formatie 2021 - 2022
� Onderwijsvernieuwing, werken in basisgroepen

Verder komen er van het bestuur en de GMR (waar diverse scholen een afgevaardigde
hebben) beleidsplannen die verder uitgewerkt moeten worden.

Aan het einde van dit schooljaar is Lenneke Nienhuis afgetreden en Constantijn van Putten
afgetreden en herkozen. Er heeft een verkiezing plaatsgevonden om een nieuw lid namens
de ouders te kiezen. Het nieuwe schooljaar start Lenneke Langeveld als nieuw lid in de
oudergeleding.

De MR kijkt terug op een dynamisch jaar, waarin zij de belangen van ouders zo goed mogelijk
heeft behartigd en directie geadviseerd heeft bij de steeds wisselende geldende maatregelen.
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