Jaarverslag MR 2019-2020

Het afgelopen jaar is de MR 2 keer samen gekomen, waarvan 1x samen met de OR en het
team.
Tevens hebben we 1x een video bespreking gehad.
Het afgelopen schooljaar is wat anders verlopen dan dat we gewend zijn. Door de
coronacrisis is er veel besproken en besloten buiten de vergaderingen om. Ook zijn hierdoor
geplande vergaderingen niet doorgegaan. Voor ons als MR is het afgelopen jaar ook een
bijzonder jaar geweest.

Het kabinet heeft per 16 maart 2020 besloten de scholen te sluiten vanwege de uitbraak van
Covid-19 in Nederland. Vanaf dat moment is het team flink aan de slag gegaan om
alternatieve manieren te bedenken om thuisscholing mogelijk te maken. Dit is snel en zeer
prettig en goed verlopen.
Per 11 mei 2020 mochten de scholen weer open, wel met halve klassen en extra
maatregelen. Ook hier is adequaat op gereageerd en al snel was er een rooster opgesteld.
Hierin is rekening gehouden met kinderen uit hetzelfde gezin maar ook met kinderen die nog
niet naar school gingen. De MR heeft een kleine rondvraag gedaan hoe ouders erin stonden
om hun kind(eren) weer naar school te laten gaan. Er bleven uiteindelijk een hoeveelheid
kinderen thuis waardoor besloten is, ook deze kinderen hun online tijd met de leerkracht te
laten behouden.
Na hemelvaart zijn echter alle kinderen weer 50% naar school gegaan, wel om de dag een
hele schooldag. Vanaf 8 juni 2020 zijn de scholen weer volledig open en draaiden de
kinderen dus weer gewone schooldagen.
Gedurende de periode waarin de kinderen niet 100% naar school gingen, is er de
mogelijkheid geweest voor ouders met een vitaal beroep, hun kind(eren) op te laten vangen
op school.

Verder is er gesproken, geadviseerd, en soms geaccordeerd over de volgende
onderwerpen:
● De gamer
● Identiteit van Cbs In de Kring
● Verkeersveiligheid rond MFS Zuid
● SOP
● Schoolplan 2019-2023
● Formatie 2020-2021
● Jaarplan 2020-2021
● Data MR vergaderingen schooljaar 2020-2021
Ook zijn de financiën besproken, zoals de begroting 2020, Tjongerwijs gelden en Jantje
Beton inkomsten.

Tot slot is de termijn van Dinanda Krahwinkel verlengd en zal zij dus als voorzitter blijven
fungeren.
We hopen op een redelijk rustig en normaal lopend nieuw schooljaar.
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