Jaarverslag MR schooljaar 2019-2020
Net zoals in voorgaande jaren, is de MR ook in het afgelopen jaar weer actief geweest
binnen onze school. Als commissie ondersteunen en adviseren wij met de Klankbordgroep
in verschillende zaken. Zoals we al enige tijd gewend zijn, hebben we ook in het afgelopen
jaar weer samen met de Klankbordgroep vergaderd. De korte lijntjes en het ‘samen de
schouders onder Het Fundament zetten’, ervaren wij als een fijne en effectieve manier van
werken.
De MR bestaat uit vier personen. Twee hiervan zijn ouders, de andere twee leerkrachten.
De bezetting was in het afgelopen jaar als volgt: vanuit de ouders werd de MR
vertegenwoordigd door Vanessa Bastiaans en Leonie Brouwers. Via deze weg willen we
nogmaals een keer Corina van Hemert bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren. Vanuit
de leerkrachten werd de MR vertegenwoordigd door Jacqueline Fluit en Anne-Fleur Mak.
We willen Ank van der Poort bedanken voor de periode waarin zij zitting heeft gehad in de
MR. De GMR van de scholen van De Stroming heeft een nieuwe structuur gekregen. Vanuit
Het Fundament is er momenteel geen afgevaardigde.
Wat heeft de MR nu precies gedaan in het afgelopen jaar?
* Voorbereiden van de jaarlijkse Ouderavond.
* Bespreken van de kwartaalcijfers.
* Bespreken van het SOP (School Ontwikkel Plan).
* Meedenken op het gebied van ouderbetrokkenheid en promotie van de school.
* Formatieplannen bekijken en goedkeuren.
Vanwege de Corona-crisis hebben we een bewogen jaar achter de rug. De jaarlijkse
ouderavond is niet doorgegaan, naast vele andere schoolse activiteiten. De MR heeft na
elke aanpassing in richtlijnen en maatregelen zich gebogen over de voorstellen die vanuit de
directie/team kwamen en hier goedkeuring voor gegeven.
Met enige regelmaat staat de nieuwbouw van de school op de agenda, maar ook dit is
vanwege de Corona-crisis op een lager pitje gekomen.
Ter informatie: Als ouder is het mogelijk om de volledige notulen van de MR te ontvangen.
Betrokkenheid wordt altijd gewaardeerd in deze. Wanneer u ook de notulen van de
vergadering wilt ontvangen, kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar
vanessa@bastiaans.eu. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, dus u bent ook altijd
welkom om bij ons aan te schuiven. Wij hopen u hierbij een indruk te hebben gegeven van
de aanpak en vergaderpunten van de MR in het afgelopen jaar. Vragen en opmerkingen zijn
uiteraard welkom!

