Jaarverslag MR 2019/2020
1. De MR bestond uit de volgende leden:
Gonda Vogel (voorzitter) personeelsgeleding
Grieke van Kranenburg (vice voorzitter) oudergeleding
Hilda de Hoop (vice secretaris) personeelsgeleding
Petra Brantsma (lid) oudergeleding
Willemijn Akkermans (lid) oudergeleding
Henny de Poel (secretaris) personeelsgeleding

2. De MR is dit jaar 5 keer bij elkaar geweest. Door het thuiswerken vanwege
Corona is er besloten om één vergadering niet door te laten gaan.
3. GMR; vanuit de MR heeft Willemijn Akkermans zitting in de GMR.
Tijdens elke MR staat het punt GMR op de agenda en doet Willemijn
verslag hierover.

4. De zaken die in de MR zijn besproken en/of waar de MR mee heeft
Ingestemd:
 De begroting
 Het jaarplan; instemming door MR leden
 De volverklaring
 Risico inventarisatie ARBO, is goed ontvangen door de MR leden
 Twee nieuwe werkgroepen zijn ingeleid: a) identiteit en b) werktijden en
formatie; werkverdelingsplan gepresenteerd
 Renovatie schoolplein, is inmiddels gerealiseerd
 Zelfevaluatie op het inspectiekader
 De ambitie van de kwaliteitsgesprekken
 De borgingskalender
 Studiedag en hoe verder? Aanspreekcultuur op school.
 Vacature voor een klassen assistent
 Vacature voor een intern begeleider in het SO; Cornelia Spijkerman is
benoemd al IB-er voor het SO
 MR heeft ingestemd met het ( 4-jarig) schoolplan
 Het invallersprobleem
 Edumaps, de ontwikkeling daarvan
 Zaken rond corona en opstart VSO








Formatie; meerderheid van personeel heeft aangegeven akkoord te gaan
Het financiële plaatje; we zitten in de plus. Er is nu ook geld voor nieuwe
vloer van de gymzaal.
Feedback geven op jaarplanning 2020 -2021
Werkverdelingsplan; inzicht in de huidige stand van zaken
De schoolgids; feedback gegeven, aanpassingen gedaan.
MR verkiezingen; Gonda gaat de MR verlaten. Er is een oproep uitgegaan
naar het personeel om zich beschikbaar te stellen als MR lid.

5. In het nieuwe schooljaar komen we weer 6 x bij elkaar. De vergaderingen zijn
openbaar en zullen in de nieuwsbrief worden aangekondigd. De notulen
komen op de website.

Met vriendelijke groeten,
MR “De Wingerd”
Juni 2020

