Jaarverslag 2020-2021

In het afgelopen jaar hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan binnen de MR: Sientje Buiten
is afgetreden als lid. Vanuit het team is Ingrid de Jong de Vries toegetreden als lid.
De functieverdeling binnen de MR:
Oudergeleding:
Jarno Graafstra
Heleen Villerius
Sander Nijhuis

voorzitter
lid
lid

Personeelsgeleding:
Gillian Schaafsma
Anja Sinnige
Ingrid de Jong de Vries
Jeanette Tanja

secretaris
lid
lid
adviserend lid

De MR is dit jaar vijf keer bijeen geweest. Waarvan 2 fysiek op school en 3 online. De volgende zaken
zijn o.a. aan de orde geweest:
Verkiezingen
Er waren dit jaar geen verkiezingen in de MR
Corona
Over dit onderwerp is veelvuldig gesproken. Van protocollen tot aan quarantaines en van schoolreisjes
tot musicals…
Subsidie achterstandsgelden
Er is gesproken over hoe en waar deze subsidiegelden ingezet gaan worden. Denk hierbij aan het
aanschaffen van lesmethodes en het inzetten van onderwijsassistenten.
Ouderportaal
Het ouderportaal is besproken. Jeanette en het team hebben regelmatig een update gegeven over de
stand van zaken.
Gezamenlijke vergadering met de oudervereniging (OV)
Tijdens de jaarlijkse vergadering met de OV zijn de jaarverslagen van zowel de MR als de OV
besproken en is het financieel jaarverslag van de OV bekeken.
NPO-gelden
Het inzetten van de NPO gelden is besproken. Dit forse bedrag welke ingezet mocht worden om
corona achterstanden weg te werken moest voldoen aan behoorlijk veel voorwaarden. Jeanette en het
team hebben een mooi voorstel gemaakt waar we als MR ons zeker in konden vinden.
Thuisonderwijs
Het thuisonderwijs is weer besproken en geëvalueerd.
Schoonmaak
De dagelijkse schoonmaak is een paar keer besproken. Dit liet soms te wensen over. Normaal al niet
wenselijk, maar zeker niet in coronatijd.

Vandalisme
Tijdens de lockdown werden er op het plein regelmatig dingen vernield en werd er veel rommel
achtergelaten op het plein. Ook is er een periode geweest dat er wel of dan niet bewust fietsen
vernield werden in het fietsenhok.
Binnen de MR is er gesproken over eventuele oplossingen en acties welke ondernomen zijn door het
team.
Gemeenschappelijke medezeggenschapraad
Anja en Jarno hielden ons als GMR leden op de hoogte van de punten die besproken zijn.
Onderwijsevaluatie 2019-2020 en 2020-2021
Er is gekeken naar de opbrengsten van de midden- en eindtoetsen per vakgebied. De
aandachtspunten zijn daarna uitvoerig besproken.
Schoolreis groep 7 en 8
In de MR is gesproken over het wel of niet door laten gaan van de schoolreisjes van groep 7 en 8. Als
MR vonden we dit verantwoord, maar helaas werd vanuit Comprix anders besloten.
Formatie 2021-2022
Binnen de MR is het formatieplaatje voor het nieuwe schooljaar besproken en goedgekeurd. De school
hoefde dit jaar geen formatie in te leveren. Wel zijn er wat teamleden vertrokken en zijn er gelukkig
nieuwe enthousiaste teamleden gevonden die deze plekken in hebben kunnen vullen. Een
aandachtspunt blijft de Gym-akte. Er zijn minder teamleden die in het bezit zijn van deze akte welke
nodig is om gymlessen te mogen geven. Organisatorisch is dit lastig. Dit is overigens een Comprix
breed probleem.
Margedagen en vakantierooster 2021-2022
Het vakantierooster en het inroosteren van margedagen voor bijvoorbeeld administratiedagen zijn
besproken.
M-toetsing (middentoets januari)
De resultaten van de M-toetsing zijn besproken en vergeleken met voorgaande jaren. Deze laten over
het algemeen een mooie groei zien t.o.v. vorig jaar.

Namens de MR,
Jarno Graafstra
November 2021

