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Jaarverslag MR schooljaar 2019-2020
Toen we aan het einde van het vorige jaarverslag schreven dat er binnen de MR geen
wijzigingen zouden plaatsvinden, konden we niet bevroeden wat voor roerig jaar ons te
wachten zou staan. Bovendien verscheen Corona als ongenode gast aan tafel en dat vroeg
om inventiviteit en flexibiliteit.
Leden en taakverdeling
Voorzitter : Gianni Baggen ; Secretaris : Franco Ackermans
Leden : Karin Delissen. Corina Jonker werd tot mei vervangen door Anne-Marie Homberg en
daarna door Armand van der Sleen. Hugo Knebel was vanaf januari iedere vergadering als
toehoorder aanwezig.
Er vonden tot aan de lockdown 4 vergaderingen op reguliere data plaats : 20/8, 5/11, 21/1 en
10/3. Op 20 augustus verleenden we instemming aan het Nascholingsplan en het
Werkverdelingsplan. Verder werden de laatste notulen en het jaarverslag op de website
gepubliceerd.
Op 5 november, 21 januari en ook nog op 10 maart bespraken we de uitkomst van de
enquete naar de Tussenschoolse Opvang. Een wederkerend punt van zorg. Vanaf 16 maart
ging onze school echter dicht en bij de opstart op 11 mei was de aanwezigheid van ouders
geen optie meer.
Na 16 maart werd het overleg digitaal via Teams georganiseerd en werden we door
de directeur ook tussendoor regelmatig bijgepraat over de ontwikkelingen.
Zo hebben we op 23 april input kunnen leveren voor Het Protocol dat zijn intrede deed.
Op 4 mei hebben we de gedeeltelijke start van de school op 11 mei besproken en op
3 juni de volledige herstart op 8 juni.
In de vergadering van 19 mei ging de MR akkoord met de voorgestelde besteding van de
werkpleziergelden (de positief geformuleerde variant van de werkdrukgelden). Met de inzet
van een administratief medewerker denken we zoveel mogelijk medewerkers meer
werkplezier te laten ervaren. Bovendien passeerden formatie en begroting de revue.
Op 15 juni hebben we de evaluatie van het jaarplan 2019-2020 en het nieuwe
jaarplan 2020-2021 doorgenomen. We hebben toen ook beslist dat we de schooltijden (8.3014.00) van de Corona-periode ook in het nieuwe schooljaar zouden handhaven, daar
versoepeling van de richtlijnen nog niet aan de orde leek.
Het werkverdelingsplan werd op 13 juli door de PMR akkoord bevonden en getekend.
Vastgesteld op 15 september 2020.
Franco Ackermans, secretaris

