Jaarverslag MR De Crijnsschool schooljaar 2020-2021

De medezeggenschapsraad is dit schooljaar 8x digitaal via Teams bij elkaar gekomen in de volgende
samenstelling:
Oudergeleding: Eva de Boer (voorzitter), Leander van der Meij (vicevoorzitter) en Sandra van der
Krieken.
Teamgeleding: Miekie Koster – van den Berg (secretaris), Mireille van Gameren en Els Segers – van
Riet
Tijdens de vergaderingen kwamen de volgende zaken aan bod:
 De MR wil graag zichtbaar zijn voor de achterban. Daarom namen de voorzitter en secretaris dit
coronaschooljaar een filmpje op waarin ze geïnterviewd werden door twee leerlingen van de
leerlingenraad. Verder gaven we weer een flyer uit voor alle (nieuwe) ouders en na elke
vergadering zetten we een stukje in de Nieuwsbrief.
 Dit schooljaar schreven we geen verkiezingen uit omdat in zowel ouder- als teamgeleding
tussentijds nieuwe leden zijn ingestroomd.
 Het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2019-2020 werd besproken en goedgekeurd.
 Het basisdocument werd geactualiseerd en goedgekeurd.
 We maakten met de directeur een planning over het schooljaar m.b.t. de speerpunten en
andere onderwerpen. In de loop van het jaar moesten wij hierin echter soms aanpassingen
doen.
 Tijdens elke vergadering bespraken we corona-gerelateerd nieuws. De MR trok proactief op met
de directie voor wat betreft de aanpak en communicatie.
 In oktober maakte de MR een interne taakverdeling en werd veel gesproken over de coronaaanpassingen. Ook bespraken we in het kader van de kwaliteitscyclus het onderwerp
Kindcentrum Crijns society. Wij constateerden dat het meer een actielijst is dan een
kwaliteitsdocument en verzochten de directie om over onze bevindingen te overleggen met
onze partner. Omdat we in de loop van het schooljaar te weinig vooruitgang zagen nemen we dit
actiepunt mee naar het nieuwe schooljaar.
 In november ontvingen wij als gast in onze vergadering onze nieuwe contactpersoon vanuit de
GMR. Met haar spraken we o.a. over passend onderwijs binnen de Eenbes. Dit onderwerp
kwam in februari nogmaals terug op onze agenda.
 We bespraken de communicatie omtrent de aanpassingen van de schooltijden n.a.v. de enquête
over dit onderwerp.
 In januari actualiseerden we de eerder genoemde folder van de MR. Ook bespraken we het
document Jaarplanning en studiedagen. Voorheen vonden wij dat er te weinig visie was m.b.t.
het protocol onderwijstijd, maar nu was het goed doordacht en uitgewerkt.
 De begroting wordt normaal besproken in oktober en zou dan nog een keer terug zijn gekomen
op de agenda in april. Maar door de coronacrisis en de sluiting van de basisscholen gingen een
aantal dingen wat anders dan normaal gesproken. We hebben dit jaar slechts 1x de normale











begroting kunnen bespreken, maar hebben wel aan het einde van het schooljaar de begroting
voor de NPO gelden kunnen bespreken (zie verderop).
Tijdens de Lockdowns dachten we vooral mee over het vormgeven van het thuisonderwijs aan
de kinderen van de Crijnsschool. De MR is zeer te spreken over hoe dit is opgepakt door directie
en school en is blij dat wij een klankbord functie uit konden oefenen en dat we onze ideeën ook
echt terugzagen.
Hetzelfde gold voor de periode toen de school weer (gedeeltelijk) op ging starten. Ook toen
hebben we echt als partner mee kunnen denken.
Het laatste deel van het jaar hebben we meegedacht over het Nationaal Programma Onderwijs.
De gelden die vanuit het ministerie voor dat programma vrij komen om eventuele coronaachterstanden weg te werken mogen door een school grotendeels naar eigen inzicht besteed
worden mits er een gedegen plan onder ligt. De directie van de Crijnsschool had hiervoor een
duidelijk plan opgesteld n.a.v. informatie die was opgehaald bij zowel kinderen, ouders als
leerkrachten. De MR vond het een goed doordacht plan waarmee we volledig in konden
stemmen. Omdat de MR echter minder te spreken was over de overkoepelende plannen van het
bestuur, die o.i. nogal vaag waren, hebben wij contact gezocht met de GMR om te voorkomen
dat er gelden niet ten volle aan onze leerlingen besteed zullen worden.
Begin juni gingen we akkoord met het formatieplan voor schooljaar 2021-2022.
Eind juni werden de jaarkalender en de schoolgids voor schooljaar 2010-2022 goedgekeurd,
nadat een aantal wijzigingen werd doorgevoerd.
Ook keurden we de begroting van de Ouderraad voor komend schooljaar goed.
Tenslotte hebben we gekeken welke onderwerpen door Corona wat te weinig aandacht hebben
gehad, of die we door hebben moeten schuiven. We nemen deze in de jaarplanning voor
komend schooljaar op.
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