
Jaarverslag

Medezeggenschapsraad Schooljaar 2020 - 2021

Inleiding

Dit is het jaarverslag over het schooljaar 2020 - 2021 van de

medezeggenschapsraad van basisschool De Werveling.

Ouders mogen meedenken over het beleid en de keuzes die gemaakt worden door de

school. Dat is per wet geregeld en gebeurt via de medezeggenschapsraad. Zij laat

zich regelmatig informeren over de gang van zaken binnen de school.

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken op De Werveling,

maar kan niet zomaar beslissen wat er op, in en rond de school gebeurt. Over

belangrijke zaken moet eerst met de medezeggenschapsraad (MR) worden overlegd.

Namens de directie waren Jacqueline Bos en/of Kees Bruggeman aanwezig.

De MR voert overleg met de schooldirecteur over zaken als:

● besteding van het geld van de school;

● schoolplein;

● continurooster en pleinwacht

● de manier waarop men ouders wil laten participeren in het onderwijs en bij

andere activiteiten.

● huisvesting

● afvalvrije school

● communicatie en social media

De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding en

heeft bij De Werveling 4 ouders en 4 teamleden in haar geleding. De MR mag zich

gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de school aangaan.

Afhankelijk van de belangen die ermee gemoeid zijn en de reikwijdte, wordt de MR

over een aantal zaken verplicht of om advies of om instemming gevraagd.

MR vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom. De notulen van de

MR-vergaderingen zijn te lezen op de site van De Werveling:

Het jaarplan voor 2021 - 2022 is vastgesteld. Jaarplan MR 20-21 CBS de Werveling

https://docs.google.com/document/u/0/d/1L966Kg7vMC37HDh0Rqv_fUB6pmE8TQNRRF-upKj7iTg/edit


Samenstelling van MR: 2020 - 2021

Namens de ouders zitten in de MR: Bastiaan Hemmen (voorzitter), Heleen Schilham,

Robbert Knipscheer, Bastiaan Hemmen, Michelle van der Pouw

Namens het team zitten deze leerkrachten in de MR: Kenny van den Brink,

Jacqueline Bos, Tessa van Huizen, Marja Jonker (secretaris).

Het afgelopen jaar kwam de MR acht keer bij elkaar om te vergaderen over

algemene lopende zaken: In 2020 op 16 september, 28 oktober en 2 december en in

2021 op 3 februari, 10 maart, 26 mei, 29 juni en 6 juli.  In verband met corona

werden de vergadering op de laatste na via Google meet gehouden.

De MR heeft zich het afgelopen jaar met de volgende speerpunten bezig gehouden.

- Werkgroep: Huisvesting

De werkgroep is bezig geweest met de plannen rondom een verbouwing. Deze

verbouwing is nodig om meer ruimte te realiseren. Ze hebben met de directeur van

de stichting en bureau Bos plannen besproken. Er is inmiddels een bouwaanvraag bij

de gemeente ingediend. Nadat deze eerst werd afgewezen door de gemeenteraad is

het uiteindelijk via een andere constructie toegezegd. Inmiddels zijn er tekeningen

gemaakt en worden de laatste besprekingen met de gemeente en bureau Bos

gehouden.

Vanuit het team: Jacqueline Bos en Frederique Lucas.

Vanuit de ouders: Bastiaan Hemmen en Robbert Knipscheer.

- Werkgroep: pleinwacht

Deze werkgroep is ontbonden.

Projectleden:

Vanuit het team: Kenny van de Brink. Vanuit de ouders: Heleen Schilham en Robbert

Knipscheer.

Enkele onderwerpen die in dit schooljaar ter sprake kwamen zijn: het uitkiezen van

een nieuwe rekenmethode, het al dan niet vernieuwen of opknappen van het

klimtoestel op het grote plein, de begrotingsregels voor de begroting van de OC.

Het corona-virus is nog niet uit Nederland verdwenen en in het najaar werd ons land

door een tweede golf getroffen. De scholen werden op woensdag 16 december 2020

gesloten en gingen op 8 februari 2021 weer open. Er is voortdurend overleg gevoerd

tussen school en MR betreffende de noodzakelijk maatregelen rondom veiligheid en

gezondheid.

Soest, juli 2021

Marja Jonker secretaris MR,



Bastiaan Hemmen voorzitter MR.

CBS De Werveling.


