
Jaarverslag 2019-2020

In het schooljaar 2019-2020 bestond de MR uit de volgende
leden:
Oudergeleding: Wendy van Krimpen

Marlieke Peperkamp
Wendy Boer
Stephanie Vorstenbosch
Kim Vendelmans

Personeelsgeleding:
Marie-Jose van Erp-Zondag
Nicole Sluijter

Rolverdeling MR
Voorzitter Wendy van Krimpen
Notuliste               Marie-Jose van Erp-Zondag

Onderwerpen 2019-2020:
1.Rolverdeling MR
Dit schooljaar is het laatste jaar dat Wendy van Krimpen in
de MR zitting heeft. In December 2019 hebben we bij de
ouders aangegeven dat we nieuwe ouders zoeken voor de
MR. Er hebben zich een aantal kandidaten aangemeld.
Kim Vendelmans en Stephanie Vorstenbosch. Ze hebben
beiden een vergadering bijgewoond en aangeven dat ze
meteen meedoen met de vergaderingen zodat ze vast
kunnen wennen.
2. Informatie avond start schooljaar.
Het introductiepraatje van Sandy van Meeteren was
positief. Er was een goede opkomst van de ouders, met
name in de groepen 6-7-8.



Wel miste ouders de informatie per leerjaar. Het zou fijn zijn
als de leerkrachten per groep een informatieboekje maken.
Dit is ook ingevoerd door het team.
3. Sollicitatieprocedure nieuwe directeur.
Sandy van Meeteren heeft in april  2020 een nieuwe baan
gevonden als Directeur op Basisschool de Meander in Den
Bosch. Ze zal dit schooljaar 2019-2020 afmaken. Er wordt
een sollicitatieprocedure gestart en net voor de
zomervakantie een nieuwe directeur gevonden: Karin
Pijnenburg. Ze zal voor de zomervakantie vast een paar
dagen meedraaien en zorgen voor een goede overdracht.
Namens de MR hebben deze leden in de commissie
gezeten: Wendy Boer en Marie-Jose van Erp.
4. Corona
Vanaf februari 2020 heeft Corona een grote impact op ons
gehad. We zijn als school een tijd dicht geweest en hebben
digitaal vergaderd. De opzet voor de leerlingen is door de
MR gevolgd en besproken. Het opengaan van de scholen
half mei is in 2 groepen gebeurd. De MR heeft ook hierbij
meegedacht en geadviseerd.
5. Punten vanuit de ouders via Schoudercom
De ouders van onze school kunnen via Schoudercom
vragen en opmerkingen bij de MR aangeven. Deze zaken
worden altijd in de eerstvolgende vergadering besproken.
Dit jaar waren deze zaken aan de orde geweest:

Roken rondom het schoolplein.
Beleid zwarte Pieten.
Vrije dagen clusteren voor een week vakantie.
Structuur huiswerk in de bovenbouw.
Verdeling leerlingen 2 groepen in mei 2020.
Inhoud lesgeven in de lockdown.



6. Algemene zaken
Deze algemene zaken zijn dit schooljaar aan bod geweest.

jaarplanning MR
taakverdeling MR
jaarverslag MR
website
Arbo-jaarplan
visie school/meerjarenplan
schoolgids
vakantierooster
studiedagen
schoolkalender
G.M.R
meerjarenplan school/ Kindcentrum.
Kinderraad
nieuwe rapporten
groei leerlingenaantal
gezamenlijk overleg Ouderraad en MR.

Wendy van Krimpen wendyvankrimpen@gmail.com

Marlieke Peperkamp marliekepeperkamp@hotmail.com
Wendy Boer wendy bijl@hotmail.com
Stephanie Vorstenbosch stephanievorstenbosch@hotmail.

com

Kim Vendelmans kimvendelmans@gmail.com
Marie-Jose van Erp mariejose.vanerp@stichtingtalentis

.nl
Nicole Sluijter nicole.sluijter@stichtingtalentis.nl




