Jaarverslag MR 2019-2020
De MR heeft het afgelopen jaar 6x vergaderd en i.v.m. Covid-19 een paar extra
(spoed)vergaderingen. De agenda bestaat uit twee gedeeltes. Het eerste deel is de
overlegvergadering met de MR leden en de directeur en het tweede gedeelte vergaderen de
MR leden zonder directeur. In de vergaderingen worden agendapunten besproken van
onderwijskundige of beleidsmatige aard, waarbij de MR haar instemming -of adviesrecht
mag geven. Vaste agendapunten zijn o.a. mededelingen van de directeur, van ouders, van de
GMR en de OR en Leerlingenraad.
De leden van de MR Schooljaar 2019-2020:
Chantal Groenhuijsen
leerkracht (voorzitter)
Babette Comino
leerkracht (notulist)
Miranda Huttinga
leerkracht
Mirjam Nijenhuis
leerkracht
Miriam Heidbuurt
ouder
Mariska Schoolen
ouder
Marja Elstgeest
ouder
Sharon van der Mark
ouder
In dit jaarverslag treft u een overzicht van de besproken onderwerpen aan. Hierin wordt
dieper op de onderwerpen in gegaan. De volgende onderwerpen zijn dit jaar besproken.
Schoolplan
Het schoolplan is besproken is doorgenomen met de MR en opmerkingen/aanvullingen zijn
meegenomen in de definitieve versie. De MR heeft goedkeuring gegeven.
Bezetting MR
Er is een terugblik geweest op de verkiezing van de MR. Ook is er gekeken naar de bezetting
van de MR waarbij een (voorlopig) voorzitter en notulist is gekozen.
Ontwikkel-/ werkgroepen
Normaliter worden de ouders van de MR uitgenodigd om bij de presentatie van de
opbrengsten van de ontwikkelopdrachten aanwezig te zijn. Door Covid-19 heeft dat dit jaar
niet plaatsgevonden. Komend schooljaar zal hier aandacht aan besteed worden.
Staking
Vanuit school is er gecommuniceerd met de ouders wat betreft de reden van het staken.
Vanuit de leerkrachten is vanuit de persoonlijke en menselijke kant verteld, vanuit de
directie vanuit het zakelijk oogpunt. Er is besproken wat er gebeurt met de loonkosten die
bespaard worden. De bestuurder heeft o.a. hierover en over de staking in algemeen
geïnformeerd middels een brief.
Inzet werkdrukgelden
Volgend schooljaar 2020-2021 is er geld om de werkdruk voor het personeel te
verminderen.
Er is geëvalueerd op de besteding van het afgelopen jaar (vakleerkracht gym &
onderwijsassistent). Dit is door het personeel als positief en werkdrukverlagend ervaren. Het
voorstel is om het komende schooljaar iedere groep 1 uur per week gym te bieden door de

vakleerkracht vanuit het sportbedrijf, en daarnaast een fulltime onderwijsassistent
beschikbaar voor alle leerkrachten.
De personeelsgeleding van de MR geeft haar instemming aan de besteding
werkdrukverlagende middelen zoals voorgesteld. Het bestuur van OPOA is
eindverantwoordelijk voor de gelden van de scholen.
Vacature directie
De procedure rondom de vacature voor directie is gedeeld.
Vera Kosterink heeft de vacature vervuld.
Statuten
De statuten zijn gedeeld en goedgekeurd, zowel door directie als MR.
De formatie
De formatie is vastgesteld en de MR heeft hiervoor instemming gegeven.
De schoolgids
De schoolgids 2020-2021 is doorgenomen en de MR heeft haar instemming gegeven.
GMR
De GMR is bezig met het werven van nieuwe leden voor de bezetting van de GMR.
Cursus MR
De oudergelding heeft deelgenomen aan de cursus voor MR.
Bijles
Komend schooljaar wordt er bij de ouders van groep 7 & 8 geïnventariseerd voor behoefte
van bijles t.a.v. begrijpend lezen en rekenen. Voorwaarde is dat er voldoende animo moet
zijn.
Uitleen devices
Komend schooljaar wordt de mogelijkheid onderzocht voor kinderen in groep 7/8 om een
laptop te kunnen lenen met als doel gelijke kansen om thuis te kunnen leren.
Schoolplein kleuters
De MR is meegenomen in de plannen voor het vernieuwen van het kleuterplein.
Wijk
Er is een gesprek met o.a. de gemeente geweest om de thema’s verkeer en vandalisme te
bespreken.
Het roken rondom de school is besproken. Dit punt is meegenomen in het wijkoverleg. Het
rookgedrag lijkt afgenomen.
Schooltijden
De schooltijden van de Kubus zijn besproken binnen de MR. Komend schooljaar zullen de
schooltijden wijzigen naar 8.30 uur tot 14.00 uur. MR heeft hiervoor instemming gegeven.

Covid-19
MR heeft ingestemd met het om de dag naar school gaan in shifts tijdens de Covid-19. Ook is
de MR meegenomen in de (tijdelijke) veranderingen binnen school en de organisatie die
Covid-19 teweeg heeft gebracht.

