Jaarverslag Medezeggenschapraad van b.s. “De Laweij” 2020-2021
Inleiding:
Bij wet is geregeld dat ouders inspraak hebben te aanzien van beleid en keuzes die worden gemaakt
door school. Dit gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR). Zij laat zich regelmatig informeren over
de ontwikkelingen binnen de school en de MR brengt advies uit aan de schoolleiding bij vaststelling
of wijziging van belangrijke besluiten. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld het schoolreglement, het
activiteitenplan of het vakantierooster. De schooldirecteur heeft geen zitting in de MR, maar wordt
uitgenodigd door de MR.
De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding
Samenstelling MR:
De leden van de MR in het schooljaar 2020-2021 waren:
Namens de ouders:

Namens het team:

Evert Jan Meeuwissen
Marja de Jong
Lianne Heijs
Michel Hut

Miriam Kuiper
Alex de Jonge
Jildou Hemminga
Carina van der Kaap

Voorzitter:
Secretaris:
GMR:

Evert Jan Meeuwissen
Miriam Kuiper
Edwin Winter

Op 17 maart 2021 heeft Michel te kennen gegeven ut de MR te gaan.
Wij hebben besloten eerst geen nieuw lid te zoeken. Carina zal volgend schooljaar niet meer in de
MR zitten, omdat zij gaat stoppen en van haar pensioen zal gaan genieten. Wij hebben besloten, dat
gezien de schoolgrootte, 3 ouders en 3 leerkrachten voldoende is voor de bezetting van de MR.
Op 24 maart heeft Evert Jan te kennen gegeven zijn deelname aan de MR te beëindigen.
Op 26 maart heeft Marja de Jong te kennen gegeven haar deelname aan de MR te beëindigen.
Deze ouders waren verenigd in een oudercollectief (tegen de corona-maatregelen)en hadden zitting
in de MR. Deze twee rollen bleken onverenigbaar en zij traden daarom uit de MR.
Op 29 april is er een vacature in de Nieuwsbrief geplaatst. Hier is 1 reactie opgekomen. Vlak voor de
vergadering van 1 juli hebben wij de bezetting rond gekregen.
De nieuwe ouders zijn Kim van der Veen en Linda Lezwijn.
Van september 2020 tot juli 2021 is er 5 keer fysiek vergaderd en 2 keer online, dit in verband met de
corona-maatregelen.

Afgelopen jaar heeft de MR zich opnieuw ingezet om een positieve bijdrage te leveren aan de
kwaliteit van de school, het onderwijs, het beleid en alles wat daarbij komt kijken.
Hierbij een overzicht van de onderwerpen die de MR gepasseerd zijn:
Begroting budgetten zelfbeheer
De begroting, besteding van de gelden is goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de
secretaris.
Klimaat in de school
Het klimaatonderzoek is na jarenlange gezondheidsklachten van teamleden en leerlingen in
november 2019 in opdracht van CPO Tjongerwerven verricht. Het rapport volgde in januari 2020. In
augustus 2020 is kritisch gekeken naar de noodzakelijke verbeterpunten en de benodigde offertes
werden door de gemeente uitgezet. In de voorjaarsvakantie van 2021 zijn ventilatieroosters in de
ramen op de bovenverdieping geplaatst, zodat vieze lucht beter wordt afgevoerd. Er is extra
ventilatie gerealiseerd in de gangen op de bovenverdieping middels aanleg van een extra
ventilatiekanaal.
Interne Audit
Op woensdag 21 oktober is er een interne audit op school geweest. De uitkomsten hiervan zijn
besproken in de MR.
Corona en de maatregelen
Na de versoepelingen aan het begin van het schooljaar, kwamen we op 16 december in strenge
lockdown. De communicatie hierover is ook via de MR gegaan.
Verhoging ouderbijdrage
Vanaf juni 2020 zijn we door negatieve inkomsten genoodzaakt geweest te stoppen met het
verzamelen en ophalen van het oud papier. Het oud papiergeld was jarenlang een mooie bron van
inkomsten. Helaas is deze bron opgedroogd. Met instemming van de medezeggenschapsraad (122020) is besloten de vrijwillige ouderbijdrage in twee jaar tijd op te hogen naar € 25,- per leerling per
jaar.
NPO-gelden
Er is door het team gekozen voor extra handen in de klas. Extra inzet van een OAS voor 0,4 en extra
ondersteuning in groep 3 voor twee ochtenden. Door de gelden op deze wijze in te zetten bleef er
ruimte over voor aanschaf van een nieuwe rekenmethode. De MR is hiervan op de hoogte gesteld.
Begin het schooljaar 21/22 moet er een plan worden geschreven voor deze gelden. De MR heeft hier
instemming in.
Formatieplan 2021-2022
De MR heeft ingestemd met het formatieplan en de verdeling van de leerkrachten over de groepen.
Advies en instemming schoolgids
De schoolgids is, net als vorig jaar, een kalender. Deze wordt de eerst week van het nieuwe
schooljaar uitgedeeld aan de leerlingen.

Tot slot
Heeft u vragen en/of opmerkingen voor de MR, dan kunt u contact met ons opnemen.
Mails ons via mrdelaweij@tjongerwerven.nl of neem contact op met een van de leden.
Graag horen wij van u!

