Jaarverslag MR Marnixschool 2020-2021
Algemene informatie
De Medezeggenschapsraad (MR) van de Marnixschool is het afgelopen jaar regelmatig bijeen
geweest. De MR van de Marnixschool bestaat uit zes leden, namelijk drie ouders en drie
leerkrachten. De directie, Corine van der Vijver, was steeds een deel van de vergadering aanwezig.
De samenstelling van de MR in het schooljaar 2020/2021 was als volgt:
Personeelsgeleding:
Mariska van Weert
Stephanie Vlieland
Nico Schaap

Notulist
Secretaris

(zwangerschapsverlof half nov. t/m eind maart)

Oudergeleding:
Debby Zuijderduijn
Gertjan van der Plas
Theo Heemskerk

Voorzitter

Vergaderingen
In het schooljaar 2020/2021 is de MR een aantal keer bijeengekomen. In deze vergaderingen zijn
diverse school aangelegenheden aan bod geweest en besproken. Dit waren zowel jaarlijks
terugkerende onderwerpen (zoals formatie, begroting, vaststellen jaarplan enz.) als ook nieuwe
zaken.
Hieronder worden de belangrijkste punten genoemd:
•

•
•

•
•
•

•

Corona
Net als vorig jaar hebben we dit jaar wederom te maken gehad met een lockdown. Hierover
is ook met de MR gesproken. Hoe kunnen we het beste handelen? Daarnaast kwamen er de
NPO-gelden. Deze gelden kunnen ingezet worden om de zogenoemde ‘coronaachterstanden’ weg te werken. Doordat de gelden niet structureel ingezet kunnen worden
en er een landelijk lerarentekort is, zijn de keuzes rondom dit plan beperkt.
Roetveegpiet
Onderwijsvernieuwingen
Er is gesproken over de gang van zaken rondom Snappet. Er zijn geen verdere besluiten
genomen.
You-acadamy en kansengelijkheid
Functiebouwhuis GMR
Herkiesbaarheid en verkiezingen MR-leden
De huidige ouderleden van de MR zijn alle drie op hetzelfde moment gestart. Het zou
onwenselijk zijn als zij ook alle drie tegelijkertijd weg zouden gaan. Daarom is er nagedacht
over een rooster waarbij deze ‘uitstroom’ geleidelijk kan verlopen.
Professioneel Statuut
In het professionele statuut worden afspraken gemaakt over de zeggenschap
en professionele ruimte van de leraar. Het schoolbestuur moet ervoor zorgen dat

•
•

•

•
•

de professionele ruimte van leraren in de school wordt gerealiseerd. De personeelsgeleding
van de MR heeft samen met het team dit statuut opgesteld.
Groep 8 musical Tripodia
Begroting ouderraad
Er is gesproken over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Hier zijn geen beslissingen
in genomen.
Vijf gelijke dagen rooster
We evalueren ook met elkaar hoe collega’s en ouders het huidige rooster ervaren. Over het
algemeen zijn de ervaringen positief. Het blijft iets om te monitoren. De combinatie met de
BSO is ook een punt om hier steeds in mee te nemen.
Ventilatie Corona
Vernieuwde schoolgids

