Jaarverslag 2020-2021
Samenstelling M.R. tijdens dit schooljaar:
Oudergeleding:

Gerco Kouwenberg
Jason Bhagwandas
Mechteld van Benthem
Monica Cuppes

Personeelsgeleding:

Manon Peters
Marieke Noordeloos
Cora Verhoeven (voorzitter)
Mieke Cuppen

Notulist:

Erik Berns

In de G.M.R. vond vertegenwoordiging plaats in de persoon van Cora Verhoeven.
De MR. vergaderde 9 keer: 1 september, 13 oktober, 2 november (extra), 8 december 2020, 19 januari,
9 maart, 20 april, 8 juni (extra)* en 15 juni 2021.

De M.R. werd op zijn verzoek dan wel dat van de directie geïnformeerd en geadviseerd door de
directeur Carina Coenen. Agendapunten waarbij de aanwezigheid van de directie vereist c.q.
gewenst was werden aan het begin van de vergadering geagendeerd.
Bij de 1e vergadering van het schooljaar 20-21 opende en leidde Erik de vergadering en gezien zijn
aanstaande pensioen tevens de laatste keer als voorzitter c.q. lid van de M.R. Namens deze bood
Mieke een Wijchens biertjespakket aan. Met instemming van de MR. zou Erik dit schooljaar als vaste
notulant bij de MR. vergaderingen aanwezig zijn.
Er werden 3 nieuwe MR. leden verwelkomd: in de OMR. was dat Monica, de PMR. verrijkte zich met
Cora en Manon. Cora werd met instemming de nieuwe voorzitter van de MR.
De 1e vergadering van de MR. vond fysiek plaats, de overige vergaderingen vonden plaats via TEAMS
gezien de “coronamaatregelen”.
Vrij kort na de start van het schooljaar werd óók de MR. op de hoogte gebracht van de financiële
problemen van de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur. Zowel deze problemen als de voortdurende
coronamaatregelen liepen als een rode draad door het afgelopen schooljaar, zowel inhoudelijk als
gezien het aantal bijeenkomsten.
De MR. hield zich m.n. bezig met de inhoudelijke discussie, advisering dan wel instemming in de
volgende zaken:





Het onderwijs op afstand
Maatregelen voor kinderen en ouders inzake corona
- In het gebouw
- Bij activiteiten/ouderhulp
Communicatie naar ouders inzake maatregelen
Jaarverslag en jaarplan school














Jaarverslag MR. 19-20
De financiële positie van Kans & Kleur
- Verbijstering
- Advies inzake communicatie naar ouders
De formatie 21-22
De inzet van “coronasubsidie” en de NPO. middelen
De opzet van de specifieke activiteiten van groep 7/8, de bubbel
- Kamp
- Zomerweek
- musical
School specifieke criteria mobiliteit
Groepssamenstelling 21-22
- Goed communiceren naar ouders i.v.m. argument anders dan leerlingenaantallen
Vacature conciërge
Covid testbeleid
De invulling van vacatures in beide geledingen
Het vaststellen van een afsluitend etentje.

Bij afsluiting van het schooljaar werden de vacatures in beide geledingen ingevuld. Tevens werd het
(MR) schooljaar afgesloten met een etentje Bij Fien op 14 juli 2021. Daarbij werd ook afscheid genomen
van de vertrekkende (en eerder vertrokken) leden: Marieke en Mieke alsmede Peter Willems en Hanny
Duighuisen. Hanny was niet bij het etentje maar had haar presentje reeds ontvangen.

*de ingelaste vergadering van 8 juni stond in het teken van met name de groep 7-8 activiteiten, c.q.
bubbel. De MR. adviseerde in die vergadering om de bubbel per groep 7/8 los te laten c.q. de bubbel te
vergroten. Gezien de gedateerde én specifieke “agenda” van deze vergadering zijn de notulen niet
uitgewerkt (aantekeningen wel bewaard).

17 november 2021
Erik Berns

