Jaarverslag MR 2020/2021

Samenstelling van de raad
Personeelsgeleding
Jantina van den Bosch
Marjolein van Maanen
Willemiek Remans
Marijn Zijderveld
Oudergeleding

Sinds 2015 (2e termijn)
Sinds 2016 (2e termijn)
Sinds 2019 (1e termijn)
Sinds 2020 (1e termijn)

Aftredend 2021
Aftredend 2022
Herkiesbaar 2023
Herkiesbaar 2024

Leon Boer
Judith Scholten-Prins
Raime Serifova
Jeroen van Dis

Sinds 2016 (2e termijn)
Sinds 2018 (1e termijn)
Sinds 2020 (1e termijn)
Sinds 2020 (1e termijn)

Aftredend 2022
Herkiesbaar 2022
Herkiesbaar 2024
Herkiesbaar 2024

Vergaderingen
In het afgelopen jaar is er vier keer vergaderd: in januari, april en juni en oktober. Tijdens de
vergaderingen zijn ook de directieleden aanwezig. Zij zijn geen lid van de MR, maar
beantwoorden vragen en geven desgevraagd een toelichting op de vergaderonderwerpen.

Wisselingen MR
We hebben eind schooljaar 2020/2021 afscheid genomen van Jantina van den Bosch. Zij is
opgevolgd door Erika Tukker. De taak van secretaresse is van Jantina overgenomen door
Willemiek Remans.

Hoofdonderwerpen
•
•
•
•
•
•

De nieuwe schooltijden zijn besproken i.v.m. het invoeren van het continurooster.
Vanuit de directie zijn de kwartaalrapportages ontvangen en besproken.
Begroting 2021: De directie heeft samen met Groenendijk een sluitende begroting
voor 2021 gemaakt.
De voortgang van de verbouwplannen voor de Van der Waalslaan en de
nieuwbouwplannen voor de Valkweg.
Het Protocol Sociale Veiligheid. Dit is up to date gemaakt.
Schoolformatieplan 2021-2022. De personeelsgeleding stemt hiermee in.

•
•

Het Nationaal Programma Onderwijs. Dit wordt nog verder besproken wanneer hier
vanuit de overheid meer duidelijkheid over is.
Ter informatie is het jaarverslag 2020 van de VCOPS ontvangen.

Overige zaken waarover is gesproken
•
•
•

•
•
•
•
•
•

De jaaragenda en het vergaderschema.
Informatie over de MR up to date houden op de website van de PWA.
N.a.v. een brief van de gebedsgroep wordt het kritisch omgaan met digitale filmpjes
en het gebruik van andere aanvullende materialen in de klas en op school
besproken.
Inloopochtenden in groep 3/4 voortaan op wisselende dagen.
Wenmiddagen voor nieuwe kleuters van 12.30 tot 14.30 uur.
Verjaardag vieren in groep 1/2 zonder ouders.
De score van de Cito eindtoets; dit is op het landelijk gemiddelde.
Verslagen van de GMR.
Wim Dunsbergen en Joke Rietveld spreken in oktober 2021 met de MR en het MT.
Deze gesprekken worden op alle VCOPS scholen gevoerd en maken onderdeel uit
van de kwaliteitscyclus. Er wordt gesproken over wat gaat goed op de PWA (zijn jullie
trots op) en welke uitdagingen en kansen er worden ervaren.

Scholing
Judith Scholten, Jeroen van Dis, Erika Tukker en Willemiek Remans hebben de basiscursus
Medezeggenschap gevolgd.

