Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2020-2021
Inleiding
De MR bestond in het schooljaar 2020-2021 uit zes personen: 3 ouders (de OMR) en 3
personeelsleden (de PMR). De directeur wordt uitgenodigd voor vergaderingen op verzoek van de
MR. De MR leden kunnen zich kandideren voor het lidmaatschap indien er een vacature is. Indien er
twee of meer kandidaten zijn voor een vacature, dan worden de MR leden gekozen door hun
achterban. De zittingsduur van MR leden is 3 schooljaren.
Samenstelling van de MR 2020-2021 en functies van de leden was:
PMR

OMR

Perrie Vollebregt
Judith Razenberg
Eugenie Schets
Peter van der Werf
Lucy van Kuijk
Guido van Gool

voorzitter
lid
lid
penningmeester
lid
lid

Overleg binnen de MR
De MR heeft in het schooljaar zeven keer vergaderd. Daarnaast hebben incidenteel de geledingen
OMR en PMR vergaderingen belegd. Tijdens de vergaderingen is een deel van de vergadering voor
overleg met de directeur van de Stuifhoek, Nynke Oenema.
In de MR vergaderingen zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest (in
willekeurige volgorde).
• Bedrijfsnoodplan (Calamiteitenplan)
• Begroting 2021
• Begroting en financiën MR
• BSO en TSO
• Continue rooster en Schooltijden
• Corona-maatregelen
o Evaluatie thuisonderwijs
o Evaluatie noodopvang
• Evaluatie combinatieklassen
• Evaluatie uitslagen eindtoets groep 8
• Fusie Eskadee
• Gelden voor onderijsachterstanden / NPO gelden
• Gezonde scholen vignet
• Groepsindeling volgend schooljaar
• IKC
• Missie en visie en prioriteiten MR schooljaar 2021-2022
• Nieuwbouw
• Personeelszaken / -bezetting
• Protocollen
o Veiligheid
o Schoolzwemmen
o Echtscheiding
o Rouw
o Coronabesmetting bij leerkracht of leerling

•
•
•
•
•

o Kleding
o Anti-pest
Rolagenda 2020-2021
Schoolgids / -kalender
Studiedagen in het schooljaar
Taakverdeling van de MR leden
Vakantierooster

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad SKOD
Eén ouderlid (Peter van der Werd / Lucy van Kuijk, een van beiden aanwezig bij GMR) en één
personeelslid (Bonnie Jacobs, geen lid van MR) vertegenwoordigden De Stuifhoek in de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen
(SKOD). Hierin worden 6 maal per schooljaar onderwerpen besproken die alle zes scholen binnen
SKOD aangaan.
Contact met de achterban
De achterban bestaat voor de PMR uit de overige personeelsleden en voor de OMR de overige
ouders/verzorgers van de leerlingen. De personeelsleden worden op de hoogte gehouden van de MR
activiteiten via het teamoverleg. De meeste contacten met de overige ouders/verzorgers zijn
informeel, onder andere via de ouderraad, verlopen. Daarnaast spreken de OMR leden ook met
andere ouders rondom de school.
Voor het schooljaar 2021-2022 introduceert de Stuifhoek een continue rooster. In het proces van
invoering van de nieuwe schooltijden zijn ouders geraadpleegd door middel van een enquête.
Taakverdeling
Perry Vollebregt was voorzitter van de MR. De voorzitter zit de vergaderingen voor, en
vertegenwoordigt de MR in voorkomende gevallen.
In het schooljaar 2020-2021 was er geen aangewezen secretaris. (De taken van de secretaris bestaan
onder andere uit het opstellen van de agenda (in overleg met de voorzitter en de directeur), maken
van het jaarverslag, rolagenda maken en bijhouden, in- en uitgaande post beheren (inclusief email
van de MR). Indien er overlegpunten zijn vanuit ouders richting de MR, dan zal dit door de secretaris
worden besproken op de vergadering.)
De penningmeester was Peter van der Werf.
Lucy van Kuijk, Guido van Gool, Judith Razenberg en Eugenie Schets waren lid. Judith en Eugenie
verzorgden om en om notulen van de MR vergaderingen.
Guido van Gool, lid MR, Augustus 2021

