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Vergaderingen
In dit schooljaar hebben wij als MR twee keer vergaderd, namelijk op 29 oktober 2019 en op 26 mei
2020. Andere jaren is dat meestal drie keer, maar door de coronacrisis was dit nu niet mogelijk.
Tijdens de oktobervergadering hebben we ons voornamelijk verdiept in het schooljaarplan voor
2019-2020. Belangrijke punten uit dit plan zijn:
- Gedrag. Door middel van PCM (Process Communication Model) zal gewerkt worden aan nog meer
zicht krijgen op persoonlijkheidskenmerken en de daarbij behorende onderwijsbehoeften.
- Begaafdheid. Bij Kidslab worden talenten aangesproken en vaardigheden ontwikkeld. Speerpunt
voor het komende jaar is daarnaast ook meer aandacht voor de middengroep. Een voortgaande lijn
zal worden uitgezet bij de expressievakken en zaakvakken (thematisch onderwijs) .
- Aandacht voor het vak rekenen.
In de mei-vergadering kwam voornamelijk de formatie van het team voor 2020/2021 aan de orde en
is de coronaperiode geëvalueerd.
Contact met directie
Er is sprake van goed contact tussen MR en directie.
Gedurende het jaar werden we middels e-mail door de directie op de hoogte gehouden van actuele
zaken, zoals plan van aanpak heropening school na de Corona-crisis, vacatures en benoemingen.
Tijdens sollicitatieprocedures wordt ruimte geboden aan de MR om aanwezig te zijn bij
kennismakingsmomenten.
Contact met bestuur
Op 11 december waren we gedeeltelijk uitgenodigd op de bestuursvergadering. Agendapunten voor
deze vergadering waren de begroting en het verder brainstormen over het jaarplan.
Voor 5 februari stond er een gezamenlijke thema-avond gepland met MR, Bestuur en personeel over
‘sociale veiligheid’. Door ziekte van de spreker moest deze avond helaas worden geannuleerd.
Samenstelling MR
We namen begin van dit schooljaar afscheid van onze voorzitter Bas Langerak. Tjitske de Graaf-Visser
volgde hem als voorzitter op. Vanuit het personeel werd Jan Maarten Heldoorn toegevoegd aan de
MR. De samenstelling van de personeelsgeleding is nu: Tjitske de Graaf, Jan Maarten Heldoorn en
Ariënne Lindhout. De oudergeleding bestaat uit Han Moerman, Frans van der Ende en Christianne
van der Werf (secretaresse). Frans van der Ende stelt zich na zijn eerste periode opnieuw beschikbaar
voor een periode van drie jaar.
Corona-crisis
Het woord ‘corona’ heeft het schooljaar 2019/2020 bestempeld. Het was een ingrijpend moment
toen besloten werd vanaf 16 maart alle scholen voor een periode te sluiten. Directie en personeel
hebben veel werk verzet om te werken aan onderwijsbegeleiding op afstand en later om de school
weer gefaseerd te heropenen. Als MR hebben we tijdens onze laatste vergadering onze waardering
uitgesproken voor de inzet en de werkwijze van directie en personeel. Evaluatiepunten worden
meegenomen in het corona-draaiboek. We zijn blij dat vanaf maandag 8 juni alle kinderen weer naar
school mochten.

