Jaarverslag Medezeggenschapsraad OBS Brunwerd Schooljaar 2020-2021
Dit verslag geeft een korte weergave van de onderwerpen die tijdens de MR-vergaderingen zijn besproken.
De MR bestond in deze periode uit de volgende leden:
Personeelsgeleding: Marijke Stiekema, Freek Toornstra.
Oudergeleding: Nelleke Zuideveld-Venema (voorzitter), Lyanne Wiltjer-Bakker.
Eddy Lukje nam als directeur regelmatig deel aan de vergaderingen als gesprekspartner vanuit de school. De directeur
is geen lid van de MR en heeft daarom ook geen stemrecht.
De MR kwam tijdens het schooljaar in verband met de corona pandemie maar 3 keer bijeen.
Onderwerpen die onder andere aan de orde zijn geweest:
 Schooljaarplan en schoolplan
 Communicatie
 Begroting MR
 Corona maatregelen en thuisonderwijs
Binnen de MR is de onderlinge samenwerking en verstandhouding goed. Er wordt op een open en transparante wijze
met elkaar gesproken. Lina Sleumer zit namens obs Brunwerd in de GMR en heeft gezorgd voor een goede
afstemming en o.m. informatiedeling met de MR.
Hieronder volgt een nadere toelichting op hetgeen in grote lijnen in het schooljaar 2020-2021 door de MR is
behandeld.

Schooljaarplan en schoolplan
Het schooljaarplan wordt jaarlijks gemaakt om inzicht te geven in doelen. Het schooljaarplan zou moeten volgen uit
het Schoolplan dat een termijn van 4 jaar kent. Het schooljaarplan 2020-2021 en het schoolplan 2019-2023 zijn
akkoord bevonden door de directeur-bestuurder. De MR heeft beide plannen ter kennisgeving aangenomen. Er was
helaas geen ruimte voor de gewenste adviesrol van de MR bij de totstandkoming van beide documenten.
Communicatie
Vanuit de MR is het verzoek neergelegd om open, helder en tijdig te communiceren vanuit school naar de
ouders/verzorgers. Dit voorkomt ruis en vergroot de betrokkenheid van ouder/verzorgers.
Formatie
De formatie 7.0 FTE leerkrachten is voortgezet in het schooljaar 2020-2021. Er wordt net als voorgaande schooljaren
gestart met een kleine groep 1. Er is gekozen voor een formatie met daarin een groep 6-7 combinatie. Extra
werkdrukgelden worden ingezet ten behoeve van een onderwijsassistent ter ondersteuning van de leerkrachten.
Begroting MR
Gezien het feit dat er kosten kunnen worden gemaakt tbv de MR, is er een begroting opgemaakt. Deze is
goedgekeurd. Voor het schooljaar 2020-2021 is er binnen de begroting gedeclareerd.
Coronamaatregelen
Tijdens de lockdown/het thuisonderwijs is regelmatig overleg geweest met de MR. Ook belde de directeur regelmatig
met de voorzitter. Naar aanleiding van de evaluatie van de lockdown-periode/het thuisonderwijs ligt er nu een
stappenplan met betrekking tot uitval van leerkrachten/leerlingen en mogelijke opnieuw aangescherpte maatregelen.
Communicatie vanuit school moet duidelijk en open zijn, dit zorgt voor betrokkenheid van zowel leerkrachten,
ouders/verzorgers als kinderen.
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