Jaarverslag MR
MR GELEDING 2019-2020
Voorzitter: Egbert van Rhee (oudergeleding)
Notulist: Marleen Oude Geerdink (personeelsgeleding)
Zittende leden:
Annemarie Veldman (oudergeleding)
Mariëlle Roelofs (oudergeleding gedeeltelijk)
Marthe Hodes (oudergeleding gedeeltelijk)
Elise Wessels (personeelsgeleding)
Susan de Bruine (personeelsgeleding)
De MR heeft 6 maal vergaderd.
De directeur mevr. de Lange en dhr. Rutger Sibma heeft ons het hele jaar op de
hoogte gehouden van schoolse zaken. Zij zijn geen lid van de MR en hebben
daarmee dus ook geen stemrecht, zij hebben wel een adviserende taak.

Activiteitenplan
1. Het activiteitenplan MR de Huve, waarin alle jaarlijks terugkerende activiteiten
staan, stond maandelijks op de agenda.
Hieronder staan de punten opgesomd, waarbij in het activiteitenplan staat of
het gaat om advies- of instemmingsrecht.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Vaststellen activiteitenplan nieuwe schooljaar
Jaarverslag van school
Jaarverslag MR
De schoolgids
Huishoudelijk reglement MR
Begroting
Schoolplan (eens per 4 jr)
Formatie nieuwe schooljaar

i.

Onderwijskundig jaarplan

MR geleding
Binnen de MR heeft er gedurende het lopende jaar een wisseling plaatsgevonden.
Mariëlle Roelofsen heeft haar functie neergelegd. Hierdoor heeft er een verkiezing
plaatsgevonden voor een plek bij de oudergeleding van de MR. Marthe Hodes heeft
deze vacature ingevuld. Zij heeft als enige gesolliciteerd voor de vacature.

Leerlingenraad
Dit jaar is er gestart met de leerlingenraad. Vanuit de groepen 6,7 en 8 zijn per groep
twee leerlingen gekozen door de klassen. Zij vertegenwoordigen alle leerlingen in
school.

Lock-down
In maart is een lock- down afgekondigd. De scholen moesten sluiten en overgaan
op online onderwijs. De MR heeft in deze periode weinig vergaderd. Besproken zijn
de werkomstandigheden en ervaringen van het thuiswerken. Opstarten was voor
zowel school als ouders moeilijk. Ouders ervaarden echter ook dat de boel snel op
de rit was en na een gewenningsperiode kwam het online lesgeven goed op gang.

Overleg met de achterban
Er zijn dit jaar een aantal onderwerpen aan bod gekomen waarbij dan wel
personeelsgeleding, dan wel oudergeleding de achterban geraadpleegd heeft:
1. Stakingen in het onderwijs. Gaat school dicht of blijft school open als
personeel ervoor kiest om te staken. School heeft 2 keer de deuren
gesloten vanwege stakend personeel.

Scholing
Annemarie en Elise hebben een MR scholing gevolgd. Deze was georganiseerd door
het bestuur.

Doelen aankomend jaar

Aankomend jaar wil de MR de contacten met de OV aanhalen. Zij zijn voor de MR
belangrijk omdat zij laagdrempeliger zijn naar ouders toe en daardoor de MR kan
ondersteunen. Dit kunnen zij doen door de dingen die leven onder ouders door te
geven aan de MR.
Aankomend jaar wil de MR de contacten met de GMR vergroten. Dit is dit jaar niet
gelukt. De GMR zou aanschuiven bij een MR vergadering. Dit is helaas niet gelukt
vanwege een misverstand. Dit wordt aankomend schooljaar opgepakt.
Aankomend jaar wil je MR werken met een vooraf opgesteld jaarplan. Dit om meer
structuur aan te brengen in de activiteiten van de MR.

