MR jaarverslag 2021/2022

De samenstelling van de MR in het schooljaar 2021/2022 was:
Personeelsgeleding
Maaike Weijermans – p.v. voorzitter, vanaf mei
2022 vanwege verlof tijdelijk vervangen door
Trix Roem
Hugo Brouwer – GMR-afgevaardigde, vanaf
februari 2022 vervangen door Lotte Schuttert
Nienke Eekhof – lid

Oudergeleding
Jan Willem Lentelink – voorzitter

Niek van den Berg – secretaris
Robin Rymarczuk - lid

Met een nieuwe 2 hoofdige directie en een oudergeleding die voor 2/3e deel is vervangen vanwege
vertrek en verkiezingen is de MR zeven keer bij elkaar geweest. Daarnaast zijn er nog twee extra
vergaderingen geweest. Eén vanwege corona maatregelen en een extra vergadering wegens het
vertrek van één de directeuren.

De specifieke doelen van de MR voor het jaar 2021/2022 waren (in willekeurige volgorde):
•
•
•

Verdere professionalisering MR
Aandacht voor consequenties van de groei
Ouderbetrokkenheid

Corona
Ook het jaar 2021-2022 heeft, met name in de wintermaanden in het teken gestaan van de
coronapandemie. Maatregelen die vanuit de overheid waren opgelegd zijn in de MR besproken over
hoe ze geïnterpreteerd en uitgevoerd moesten worden. Dit is gelukt.
De coronomaatregelen heeft veel losgemaakt qua ouderbetrokkenheid. Meningen en gevoelens
kwamen nadrukkelijk naar voren. Dit was voor de oudergeleding reden om het gesprek aan te gaan
met een groep ouders die zich minder gehoord voelden. Er waren met name zorgen over de
maatregelen in combinatie met de identiteit van de school. Dit gesprek heeft op een respectvolle
wijze plaatsgevonden, waarbij er meer ruimte en begrip ontstond voor elkaars standpunten en de
onmogelijkheden die er waren aangaande coronamaatregelen.

Ouderbetrokkenheid

Zoals hierboven beschreven waren er met name rondom de coronaperiode zorgen van een groep
ouders. Dit heeft geresulteerd in een gesprek. Er heeft een constructief gesprek plaatsgevonden.
De klankbordgroep is niet van de grond gekomen. Wel is er inmiddels een mogelijkheid om middels
Parro ouders meer te informeren. Parro is als nieuw communicatiemiddel, met instemming van de
MR geïntroduceerd.
De oudergeleding heeft op de lentemarkt gestaan om meer bekendheid en betrokkenheid bij de
ouders te verkrijgen. Dit was een succes.

Professionalisering MR
De MR heeft in januari een workshop van de Aob gevolgd met als voornaamste onderwerp
ouderbetrokkenheid.

Vertrek directeur
In november werd de MR geconfronteerd met het aangekondigde vertrek van één van de
directeuren. Hierdoor is er een procedure gestart voor het aanwerven van een nieuwe directeur. De
MR is hier bij betrokken geweest.

Schooljaarplan 2019/2020 (A3)
Het schooljaarplan 2021-2022 in A3-format is in november besproken. Vanuit de MR was er met
name de wens om het compacter te maken en in de toekomst meer in de tijd weg te zetten.
Instemming op het schooljaarplan is in november geweest.

Begroting en formatie 2020-2021
De begroting is in november besproken. De formatie in juni. Er zijn zorgen over het hoge
ziekteverzuim. De gemiddelde klassengrootte bleek te klein, hierdoor was een bezuiniging
noodzakelijk. De begroting is goedgekeurd. De formatie is in juni goedgekeurd.

Jaarplanning 2020-2021
De jaarplanning is in juni goedgekeurd, met een margeweek in mei, na Pinksteren.

NPO gelden
De NPO gelden zijn een aantal keren besproken. Hierbij heeft de MR haar wens uitgesproken om bij
de inzet van de NPO gelden te kijken naar een stevig antroposofisch profiel.

Schoolgids
De schoolgids heeft de MR in juni goedgekeurd.

GMR
Sander Stork is namens de ouders lid van de GMR. Iedere vergadering komen bijzonderheden vanuit
de GMR ter sprake.

