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Algemeen
Wat is de MR (Medezeggenschapsraad)?
Iedere school hoort een MR te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden en ouders. De MR
praat met het schoolbestuur over de begroting en beleidsplannen van de school.

Leden:
Oudergeleding:

Personeelsgeleding:

Pierre van Veggel
Drik Groenendaal
Marjan Veuger
Jeroen Vos (Voorzitter)

Floor Gobbens
Roel van Gastel
Sylvana Roovers-Meertens
Carine Marsman

Wanneer is er vergaderd?
Woensdag 16 september 2020
Maandag 9 november 2020
Donderdag 14 januari 2021
Maandag 15 maart 2021
Woensdag 19 mei 2021
Donderdag 1 juli 2021
*Deze vergaderingen hebben allemaal digitaal plaatsgevonden vanwege COVID-19.
Besproken onderwerpen in 2020-2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Onderwijskwaliteit
Taakgroepen
GMR en INOS
MR
Financiën, begroting en kascontrole
Ouderbijdrage en Overblijf fonds
Communicatie
Formatie groepsindeling
Schoolgids
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Besproken onderwerpen
1. Onderwijskwaliteit
-

-

Vanuit INOS is een pedagogisch gedragsstandaard opgesteld. ¨Ik ben omdat wij
zijn¨.
EDI : Expliciete directe instructie model ,De manier waarop nieuwe stof aangeleerd
wordt binnen de school. Onderhoud.
NPO schoolplan (subsidie vanuit de overheid, extra gelden voor 2,5 jaar)
Toelichting in presentatie.
Extra onderwijsassistenten 1-2, 3 en 4 t/m 8.
Playing for success (groepen 8)
Analyse groepsdynamiek (groepsanalyse)
Executieve functies
Onderwijs meer gericht op referentieniveau.
Rithse pedagogisch standaard
Implementatie Spelling Staal
Implementatie unit onderwijs 1-2-3
MHB continueren (Meer- en hoogbegaafdheid)
Implementatie MSV 3-4 (Met sprongen vooruit)

2. Taakgroepen
De deze taakuren worden ingezet ter bevordering van het onderwijs. Dit jaar meerdere
thema’s met professionele leergemeenschappen:
● Rekenen
● Taal en lezen
● Meer en hoogbegaafdheid
● Gedrag
3. GMR en INOS
Directeur Organisatorische Eenheid (Wim van Dun) blijft voorzitter.
Vanuit de GMR komt volgend schooljaar iemand op bezoek bij de MR.
4. MR
Carine Marsman verlaat de MR aan het eind van het schooljaar. Zij wordt vervangen door
Megan Dekkers.

5. Financiën, begroting en kascontrole
Begroting
De begroting is altijd achteraf op basis van aantal leerlingen. Dit jaar ruim in de
begroting. Kan volgend jaar op basis van aantal leerlingen weer anders zijn. De
begroting is door Vera toegelicht en goedgekeurd door de MR leden.
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Kascontrole
Resultaten kascontrole (uitgevoerd door Drik en Marjan).
Alles ziet er goed en overzichtelijk uit. Boven de 80% ouders die betaald hebben.
Schoolreisjes: de schoolreisjes zijn dit jaar niet doorgegaan vanwege COVID19. Dit geld
blijft in kas.
6. Ouderbijdrage en overblijffonds
De ouderbijdrage voor het jaar 2021-2022 is vastgesteld op 35 euro.
De bijdrage voor het overblijffonds blijft ook aankomend jaar 40 euro.
Ouders krijgen een tegemoetkoming i.v.m. de tweede lockdown.
7. Communicatie
Intern naar ouders, leerlingen en team
● Parro is de vaste communicatie-app geworden (i.p.v. de schoolapp) Wordt als
zeer prettig ervaren. Kwaliteitskaart omtrent Parro voor duidelijke afspraken,
schoolbreed.
● Communicatie over de nieuwe indeling van groepen was duidelijk en
gestructureerd.
● Nieuwsbrief blijft van meerwaarde en krijgt nieuwe naam: Op de Hoogte. Je leest
hierin schoolbrede informatie. Fijne krant.
● De website wordt bijgehouden door Melina Sebregts.
8. Formatie groepsindeling 2021-2022 / personeelsbeleid
● Er zal gestart worden met 18 groepen.

9. Schoolgids
De schoolgids is goedgekeurd.

