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Het afgelopen schooljaar heeft de Medezeggenschapsraad zich bezig gehouden met:
Advies:
1

Pleininrichting

Een tweetal MR-leden hebben zitting in de
schoolpleincommissie. In het afgelopen jaar zijn de plannen
ontvangen, besproken met het team en MR, en er is een
subsidie-aanvraag gedaan. Dit alles in samenwerking met
het bedrijf Donker Groen.
Medio 2020 ontvangen we een bericht dat een deel van de
subsidies in ontvangen. Het blijft wachten op het vervolg
(verdere subsidies, wijze van uitvoering)

2.

Parro

Als MR adviseren we het team om te kijken naar de
mogelijkheden binnen Parro en daar schoolbreed afspraken
over te maken, nadat dit communicatiekanaal in februari
wordt ingevoerd. Klasbord wordt niet meer gebruikt..
Als MR adviseren we school ook om eens te kijken naar de
overige communicatiekanalen richting ouders (hoeveelheid).

3.

Communicatie school/ouders

Heldere communicatie blijft een aandachtspunt. Wij geven
daarin ook ons advies mee naar directie en school.

4.

GMR

Via de GMR worden we in februari ingelicht over het nieuwe
organogram. De functies van directie zijn ingevuld. Naast
de directie wordt per school een teamleider benoemd.
De verdere mogelijkheden voor het vormgeven van
kindcentra wordt onderzocht. De voorzitter heeft hierover
een adviserend gesprek met de directeur bestuurder.

5.

Corona-crisis

Rond de herstart van de scholen heeft de oudergeleding van
de MR zich duidelijk uitgesproken over het invullen van de
halve schooldagen van de kinderen, wat tegen het eerder
genomen besluit van de vereniging inging.
Deze discussie is niet altijd al prettig ervaren. Ons advies
voor het bestuur is om geen overhaaste beslissingen te
nemen en altijd vanuit verschillende oogpunten situaties te
bekijken.
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Instemming
1.

Procedure nieuwe directeur

In januari wordt een benoemingsadviescommissie
opgericht, waarin zowel een team- als ouderlid namens de
MR zitting nemen. Wij hebben als MR instemming bij de
benoeming van de nieuwe directeur. In februari krijgen we
het bericht dat deze functie op De Wegwijzer gaat ingevuld
wordt.

2.

Schoolplan 2019-2023

Deze wordt in juni ter inzage aan ons gegeven. Omdat het
doen van aanpassingen aan dit plan vertraging heeft
opgelopen, kan onze instemming nog niet gegeven worden.
Dit hopen we t.z.t. te doen.

3.

Formatie 2020-2021

Als MR stemmen we in met het de formatie voor het
komende schooljaar.

Overige zaken
1.

Nieuwe MR-leden

Een ouder- en teamlid nemen eind dit schooljaar afscheid
van de MR. Voor beide vacatures wordt een nieuw lid
gezocht en gevonden.

2.

Data vergaderingen

23 september 2020
23 november 2020
2 februari 2021
20 april 2021
14 juni 2021

