Jaarverslag MR
In het schooljaar 2019-2020 zijn 6 MR-vergaderingen geweest. Hieronder is te lezen welke thema’s er
zijn behandeld. Per thema wordt een kort toelichDng gegeven.
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Jaarverslag MonDnischool
EvaluaDe en Jaarverslag MR

1. Ouderavond
Aan het begin van het jaar is een ouderavond georganiseerd met als doel om input te geven voor het
meerjarenplan. Ruim 60 ouders waren aanwezig om in verschillend groepen te praten over
verschillende thema’s. Tijdens de avond is er een tekenaar aanwezig geweest om het vast te leggen.

De input is gebruikt voor het meerjarenplan en dat is goedgekeurd door de MR.
2. Verkiezingen MR
Bas Dekker heeV aangegeven dat hij met de MR wil stoppen. Dat betekende dat er nieuwe
verkiezingen kwamen. Er hebben zich 3 kandidaten gemeld en uiteindelijk heeV Timo met een
meerderheid van stemmen gewonnen. Hij neemt de rol van Bas over, zowel binnen de MR als binnen
de GMR.
3. Talentenbeleid
Er is gestart om met kleine groepen kinderen uitdagende projecten te doen. Onder leiding van de
intern begeleider en een betrokken ouder werken de kinderen aan wat complexere vraagstukken.
Daarnaast wordt er nog steeds talentenwerk in de bovenbouw georganiseerd, dit is voor alle
kinderen. Het wordt steeds op de agenda gezet en besproken binnen de MR.

4. EvaluaDe Gynzy
Het digitaal onderwijs stond het hele jaar op de agenda. Op basis van de resultaten van Gynzy is
besloten om ook weer te gaan werken met boeken. Dit betekent dat de kinderen naast de tablets ook
de methodes weer uit het boek volgen (in de bovenbouw). Daarnaast is er ook geïnvesteerd in de
didacDek en de aanpak van de rekenmethodes, o.a. door de inhuur van onderwijskundigen.
5. Lerarentekort
Er is dit jaar een aantal keer gestaakt tegen het lerarentekort. Ook binnen de MR is hier vaak over
gesproken. Uiteindelijk lukt het elke weer om de formaDe rond te krijgen. Er zijn verschillende
vacatures ingevuld en de MR heeV hier elke keer een rol in gespeeld.
Naast de bovenstaande punten hebben we dit jaar ook te maken gehad met de Corona-crisis. De MR
is door gegaan met digitaal vergaderen en heeV gekeken waar ze konden ondersteunen. Ook is er een
enquête onder ouders uitgezet om in kaart te brengen welke aspecten we door kunnen zeaen en
waar we van kunnen leren.

