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MR Leden
De MR bestaat uit 6 leden, 3 namens het personeel, en 3 namens de ouders. De personeelsgeleding
wordt gekozen door het personeel van de school, de oudergeleding wordt door verkiezingen onder
alle ouders gekozen, ieder voor een termijn van 3 jaar.
Personeel:
-

Inge Bos (secretaris, termijn tot 2022)
Viane Mangalie (termijn tot 2022)
Joyce Martina (termijn tot 2023)

Ouders:
-

Yvette de Baat (penningmeester, termijn tot 2024)
Johan Gille (voorzitter, termijn tot 2022)
Lody Slingerland (termijn tot 2022)

De MR heeft tot taak de directie van de school te adviseren over onderwijszaken maar ook over het
gebouw, de activiteiten en voor een aantal zaken heeft de MR instemmingsrecht. Daarnaast is de MR
verantwoordelijk voor een goede besteding van de ouderbijdragen (zie kopje financiën).
In het schooljaar 2020/2021 hebben we zes keer vergaderd, steeds via Teams vanwege de
coronabeperkingen die een groot deel van het schooljaar golden.
Voor de vergaderingen volgt de MR een jaarplan <link naar jaarplan> waarin is opgenomen welke
zaken wanneer besproken moeten worden. Steeds werd vooraf aan de directie om input gevraagd
over relevante punten, en werden deze in de vergadering zo nodig toegelicht.
Zaken die het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest waren onder andere:
•
•

•
•

•

Opstart van de nieuwe klassen na de zomervakantie, nadat het voorgaande jaar veel
thuisgewerkt was. Veel aandacht voor groepsvorming in de klas en het borgen van een goede
en veilige sfeer.
Ouderbetrokkenheid: doordat er nog veel coronabeperkingen bleven gelden, konden ouders
het gehele schooljaar niet in de school. Afgesproken is dat de leerkrachten proberen zoveel
mogelijk de ouders op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in de klas, o.a. door elke
week een bericht en zo mogelijk foto’s via Social Schools.
Aandacht voor leerlingen die in quarantaine moeten en vanaf thuis online toch zoveel
mogelijk mee kunnen doen met het lesprogramma.
Bij elke persconferentie van het kabinet die gevolgen had voor het onderwijs, overlegd met
de directie over de beste invulling van de vereiste aanpassingen. Met name bij de tweede
volledige lockdown vanaf kerst 2020 tot begin februari 2021 is dat goed gelukt en verliep het
onderwijs (naar omstandigheden) goed en konden alle ervaringen van de eerste lockdown
worden toegepast.
Klassen in quarantaine na de lockdown: helaas kwam dat meermaals voor. Mede door de
eerdere ervaringen kon steeds snel worden omgeschakeld. Daarbij heeft de MR ook
aandacht gevraagd voor groepsbinding, o.a. door het houden van online klassenmomenten

•

•
•
•

met de leerkracht en richtlijnen daarover zodat alle groepen hier op vergelijkbare wijze
invulling aan geven.
Besteding extra middelen van het ministerie van onderwijs (de zgn NPO-gelden) die vanaf
schooljaar 2021-2022 beschikbaar komen: op welke manier kunnen deze het beste worden
ingezet. Anders dan in de media vaak aan de orde komt bleken obv tests de achterstanden
van leerlingen over het geheel genomen mee te vallen. Dat is mede te danken aan de nauwe
betrokkenheid van de ouders in het thuisonderwijs. Voor het komende schooljaar is er vooral
behoefte aan meer differentiatie in de klas en meer aandacht voor individuele leerlingen.
Daarom heeft de school in overleg met de MR gekozen voor de inzet van kleinere klassen.
Financiën van de school: de MR heeft meegekeken en geadviseerd bij het budgetplan en de
besteding van de middelen vanuit de gemeente.
Huisvesting: de gewenste klassenverkleining die dankzij de NPO gelden mogelijk is, betekent
wel dat de school lokalen tekort komt. Mogelijke oplossing is dat de peuterspeelzaal een
lokaal inlevert, de school moet daarover in overleg met BijDeHand.
Uitreiking van het sponsorgeld. Er is in juni een sponsorloop gehouden, die een geweldig
mooi bedrag heeft opgeleverd. Dit is met een mooie cheque overhandigd aan het Ronald
McDonald Huis.

De sint- en kerstvieringen moesten vanwege de coronaregels in beperktere vorm gehouden worden
dan voorheen gebruikelijk. De MR heeft meegedacht over de invulling om deze voor de leerlingen zo
feestelijk mogelijk te maken, en om via online vormen toch de ouders zoveel als mogelijk te
betrekken. De kerstviering viel zelfs gedeeltelijk in het water door de abrupte lockdown die in die
week werd afgekondigd.
Grotere activiteiten zoals het schoolreisje konden vanwege corona helaas niet plaatsvinden. Daarom
heeft de MR met de directie gesproken over een schoolreisje kort na de zomervakantie in het nieuwe
schooljaar, in de verwachting dat de coronaregels het dan mogelijk maken (dat bleek ook het geval
gelukkig).
In plaats daarvan heeft het team van de school in overleg met de MR een afsluitende feestweek
georganiseerd, mede betaald uit de ouderbijdragen, met allerlei leuke activiteiten zoals
springkussen, trampolinepark en een ijscoman. Helaas viel ook deze week deels in het water doordat
er veel klassen in quarantaine moeten gaan. Voor iedereen was dat een domper zo aan het einde van
het schooljaar.

Financiën schooljaar 20/21
De MR stelt de vrijwillige ouderbijdrage vast en maakt een begroting voor de besteding hiervan.
Belangrijke en jaarlijks terugkerende kosten die uit de ouderbijdrage worden betaald zijn Sinterklaas,
Kerst, Afscheid groep 8 inclusief musical en het Schoolreisje.
Ook kleinere uitgaven zoals voor Nationaal Schoolontbijt, Kinderboekenweek en Pasen worden
gebudgetteerd.
Niet gebudgetteerd maar wel uitgeven in 2020/2021 is de aanschaf van nieuwe pietenpakken,
waarmee we weer jaren mee vooruit kunnen.
En in de laatste schoolweek wat leuke activiteiten; springkussens en ijsje eten.

Ook in 2020/2021 is de overweging gemaakt om met groep 8 niet op kamp te gaan, dit is door
andere activiteiten vervangen. Deze extra kosten passen niet in het budget en hiervoor wordt
jaarlijks nog een bijdrage aan groep 8 gevraagd (circa EUR 45).
Het deel ouderbijdrage schoolreisdeel (EUR 30) uit schooljaar 2019/2020 is ook in 2020/2021 helaas
weer niet besteed vanwege COVID19.
Hierdoor is de ouderbijdrage voor 2021/2022 weer vastgesteld op EUR 20, i.p.v. 50 euro inclusief
schoolreisje.
Ouders die in 2019-2020 niet de volledige bijdrage hebben betaald of in 2020-2021 nog niet betaald
hebben, is gevraagd dat alsnog te doen.
De totale uitgave schooljaar 2020/2021 was 8750 euro.

