
Jaarverslag MR 2019-2020 

 

Uit het jaarplan van school hebben wij dit jaar een aantal speerpunten gehaald die we 

zouden gaan volgen.  

 

1. Oudercommunicatie 

Angela is gestart met ouder-koffie-ochtenden. Deze zijn erg positief ontvangen. 

Helaas zijn door Corona niet alle groepen aan bod gekomen. In het volgend 

schooljaar wordt dit initiatief voortgezet. Ook is de gesprekkencyclus aangepast en is 

Parro geïntroduceerd. Vanuit de PMR is er positieve feedback gekomen op het 

werken met Parro en het plannen van de 10-minutengesprekken 

 

2. Dynamische groepsplannen 

Onderdeel van de werkdrukverlaging. Er is binnen de MR een presentatie geweest 

over het programma LeerUniek (het onderwijsplan en het groepsplan rekenen), 

waarin de resultaten van de toetsen worden verwerkt tot dynamische groepsplannen. 

Hierbij ligt met name de nadruk op goed evalueren en plannen vaststellen voor het 

komende blok van spelling, rekenen en lezen.  

 

3. 21st Century skills 

De MR heeft steeds gevolgd wat het team heeft geÏnventariseerd. Het team heeft 

daarna besloten om komend schooljaar (20-21) het onderdeel autonomie, 

schoolbreed verder te ontwikkelen. 

 

4. Gedragscode team 

Sonja heeft hier een presentatie over gegeven (n.a.v. haar opleiding).  

 

5. Werkdrukverlaging 

Er is een uitbreiding gekomen voor de onderwijsassistenten en de vakdocent gym 

wordt ook komend jaar ingezet voor alle groepen.  

 

Bovenstaande punten zijn het hele jaar door gevolgd en besproken waar nodig. Daarnaast 

heeft de MR zijn statuten en het huishoudelijk reglement aangepast en vastgesteld en 

hebben we het schoolplan en de schoolgids voorzien van feedback voor publicatie. Ook 

hebben we de leerling enquête besproken (met een mooie score van 8,6).  

Tenslotte hebben we instemming of advies gegeven over de volgende zaken: 

 

- Jaarrekening en financieel jaarverslag bestuur. 

- Samenstelling bestuur 

- Protocol schorsen en verwijderen 

- Nascholingsplan team 

- Schoolplan 

- Schoolgids 

- Gedragscode team 

 

Ook heeft het bestuur toelichting gegeven op de begroting en is er ruimte geweest om daar 

vragen over te stellen. 



 

En dan als apart kopje: Corona 

 

Hier is de MR actief bij betrokken geweest.  

In de eerste periode zijn wij op de hoogte gehouden over de maatregelen die scholen 

zouden moeten treffen. Na de eerste periode van de ‘lockdown’ heeft Angela een 

presentatie gegeven over alles wat het team en het bestuur hebben gedaan. Hierop kwamen 

veel positieve reacties van de OMR. Na de ‘lockdown’ heeft de MR meegedacht over de 

meest praktische en veilige manier om de school weer te starten. Zij hebben hun voorkeur 

uitgesproken voor 1 van de drie geschetste scenario’s.  

 

Het was weer een actief jaar voor de MR 

 

Opgesteld op 25-09-2020 

 


