Jaarverslag MR 2020 – 2021
Vergadering 12-10-2020
-

De MR blijft dit schooljaar in dezelfde samenstelling als vorig jaar:

Bart Kroon

Notulist

Oudergeleding

Ron van den Goor

Oudergeleding

Femke Wenting

Personeelsgeleding

Stans Jetten
-

-

-

Voorzitter

Personeelsgeleding

Het zou leuk zijn wanneer leerlingen van de Maria Goretti het KEC kunnen gaan bezoeken.
Ron en Bart nemen contact op met Ingrid Veldscholte om te vragen naar de mogelijkheden.
De evaluatie-avond met Henk Nieborg werd als prettig beschouwd. Hij heeft duidelijk
gemaakt dat de OR zich enkel bezighoudt met festiviteiten en organisatorische taken, terwijl
de MR meedenkt over het beleid van de school
De OR zal voortaan twee keer aansluiten bij de MR vergadering; halverwege het schooljaar
en aan het eind van het schooljaar, met als doel om onderwerpen als de OR begroting
(ouderbijdrage), het MR activiteitenplan, de OR kalender en de jaarvergadering te
bespreken.
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn opnieuw vastgesteld, evenals het
activiteitenplan.

Vergadering 24-11-2020
-

-

Het school ondersteuningsplan wordt doorgenomen en waar nodig worden opmerkingen
geplaatst.
Het beleidsplan sociale veiligheid wordt doorgenomen en waar nodig worden opmerkingen
geplaatst.
Vanuit Lijn83 is besloten dat Sinterklaas vanaf dit jaar vergezeld gaat worden door pieten die
niet zwart zijn, maar dat we meegaan in de pieten van het Sinterklaasjournaal. Het team
staat achter deze keuze en ook de MR kan zich hierin vinden.
De posters van het KEC zijn goed ontvangen.

Vergadering 12-01-2021
-

-

Martine en Riekje zijn vanuit de OR aangesloten. De ouderbijdrage wordt besproken (eerste
kind €30, volgende kinderen allen €20). Verder wordt er van weerszijden verteld hoe de
jaarplanning eruit ziet.
Er is afgesproken dat de OR een jaarverslag opstelt bij de start van het schooljaar en een
stukje typt voor de website.
Bart heeft aangegeven in zijn laatste termijn te zitten. Na schooljaar 2021-2022 stopt hij met
de MR. Ron en Femke hebben hun termijn verlengd.
De schoolgids is doorgenomen en eventuele opmerkingen zijn genoteerd.
Er wordt benoemd dat de website niet goed werkt. Dit wordt aangepast.

Vergadering 30-03-2021
-

De brief omtrent de nieuwe schoolnaam wordt door de MR goedgekeurd. Het proces om tot
een nieuwe naam te komen wordt toegelicht.
De trendanalyse wordt besproken. Over het algemeen zijn we tevreden over de resultaten.
Ondanks de coronaperiode zien we met name op begrijpend lezen en rekenen een sterke
groei. Op spelling is deze groei kleiner, wellicht omdat dit vak minder aandacht heeft gehad
in de lockdown periode.

Vergadering 18-05-2021
-

-

Met het oog op het KEC is de vraag of het nodig is dat de MR’en een keer bij elkaar gaan
zitten of niet. Stans gaat contact leggen met andere KEC’s met de vraag hoe ze dit daar
aanpakken.
De groepsverdeling is besproken en goedgekeurd door de MR.
Er is toegelicht hoe de school de subsidie NPO gelden wil gaan inzetten. De MR kan zich in
deze plannen vinden. De plannen zijn nog niet definitief.
Er is afgesproken dat de MR oudergeleding voor printkosten en materialen gebruik €20 per
persoon ontvangt. Stans regelt dit via Anja. Aangezien we geen afsluitend etentje kunnen
doen als dank, krijgen MR leden een bon van €30 van een Genneps restaurant.

Vergadering 06-07-2021
-

Het schoolondersteuningsplan is samen doorlopen.
In de jaarplanning van volgend jaar moeten we er rekening mee houden om vergaderingen
met de OR op te nemen.
Omtrent evaluatie van de doelen; het is fijn om Isabel eventueel te kunnen benaderen om
een keer aan te sluiten bij de MR.
Stichting leergeld stopt met het bijdragen aan de vrijwillige ouderbijdrage. De OR heeft Henk
Nieborg gevraagd om advies, wie kan dit potje nu het beste in beheer nemen?
De nieuwe data voor volgend schooljaar zijn opgesteld.

