Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2020-2021
OBS De Schatkist Herwijnen

Voorwoord
Ondanks de beperkingen om als MR fysiek samen te komen, hebben we afgelopen schooljaar toch
zes keer kunnen vergaderen. Als MR van OBS De Schatkist hebben we zes keer vergaderd. Deze
vergaderingen hebben veelal via Teams, online plaats gevonden. We combineerden de vergaderingen
met de MR van onze clustergenoten OBS de Zandheuvel en OBS de Rietput (CMR). Deze vonden
voorafgaand of na afloop van de eigen MR-vergaderingen plaats, zodat clusterdirecteur Ben
Kennedie alles kon bijwonen.
De medezeggenschapsraad van OBS De Schatkist
Het schooljaar 2020-2021 had de volgende samenstelling van de MR:
Oudergeleding: Fred Obbink (t/m 5-7-2021), Jeffrey Boiten (vanaf 19-1-2021) en Erik Verbeek
(secretaris)
Personeelsgeleding: Simone van Wijk (voorzitter) en Jasmin Smit
Terugblik op behandelde onderwerpen/thema’s
De hoofdthema’s waar we dit jaar mee aan de slag zijn geweest zijn:
- Een regelmatig terugkerend thema was de omgang met het Covid-19-virus en het omgaan
met alle bijbehorende beperkingen en implementatie van de landelijke maatregelen. Er heeft
ook een enquête plaats gevonden, waarbij de ouders hun mening konden geven over hoe De
Schatkist dit heeft aangepakt (online lessen e.d.). Over het algemeen waren de ouders
hierover positief.
- De Schatkist deze situatie heeft aangepakt.
- Ook het fysieke klimaat in de klassen is regelmatig besproken. Er waren klachten over te
hoge temperaturen en een niet goed genoeg werkend ventilatiesysteem. Ben heeft hierover
overleg met Logos. Voor de onderbouw zijn nieuwe zonneschermen gemonteerd.
- Jasmin heeft met Sanne de nieuwe pleininrichting voorbereid.
- Het thema ‘Zwarte Piet’ is de revue gepasseerd, waarbij de overgang naar roetveeg-Piet ook
in De Schatkist is overgenomen.
- Simone heeft de nieuwe Schatkist-folder gecoördineerd
- Half maart heeft Jan Vermeulen (O2A5) een Audit gedaan bij De Schatkist. Hij heeft de
school bezocht, gesproken met leerkrachten, leerlingen en ouders. Naar aanleiding daarvan is
een concept-terugkoppeling gemaakt, die in de vergadering wordt toegelicht door Ben. Over
het algemeen is de uitslag erg positief, met enkele aanbevelingen.
- We waren weer ingeloot voor een half jaar gratis schoolfruit van de EU, goed voor De
Gezonde School.
- De besteding van de ‘werkdrukgelden’ om de werkdruk van docenten te verminderen. De
Schatkist heeft (samen met onze clustergenoten) hiervoor een docent lichamelijke oefening
ingehuurd, zodat de rest van de docenten hun tijd nuttig kunnen gebruiken.
- We hebben de meerjaren-school-begroting behandeld
- We hebben meegelezen met het Schoolplan, Jaarplan, de schoolgids, de nieuwe folder, het
Veiligheidsplan, het Schoolondersteuningsprofiel, het werkverdelingsplan en meegedacht
over de schoolformatie.
MR overlegt: wanneer, hoe en met wie?
De MR vergaderingen zijn ongeveer één keer per 2 maanden en zijn openbaar. De vergaderingen
werden het afgelopen jaar niet bijgewoond door belangstellenden anders dan de MR leden en de
directie.
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