Kindcentrum Amby

Jaarverslag MR Kindcentrum
Amby schooljaar 2020-2021

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Kindcentrum Amby.
Middels dit jaarverslag legt de MR verantwoording af over haar activiteiten in het schooljaar
2020-2021.
Medezeggenschapsraad
De leden van de MR zijn als ouder of als leerkracht betrokken bij Kindcentrum Amby. Vanuit
deze betrokkenheid denken, adviseren en beslissen wij mee over beleidszaken om daarmee
een bijdrage te leveren aan een plezierige, veilige, leer- en werkomgeving en kwalitatief goed
onderwijs op onze school. De raad spreekt voor zowel ouders en leerlingen als personeel.
Tijdens de eerste vergadering van het schooljaar (8-10-2020) is er gesproken en nagedacht
over uitbreiding van de MR. Zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding reageerden
positief op het voorstel om de MR uit te breiden van 3 personen per geleding, naar 4
personen per geleding. Voor de personeelsgeleding van de MR waren er al 2 kandidaten
beschikbaar, voor uitbreiding van de oudergeleding is er een officiële vacature uitgezet. De
vacature van de oudergelding is sinds 14 januari 2021 ingevuld.
De samenstelling van de MR is als volgt:
Personeelsgeleding:

Oudergeleding:

Manon Hoen (voorzitter)

Paul Hermans

Vera Pinckaers (secretaris)

Leon Broer

Kirsten Freens

Jody Martens

Kim Sanders

Nils kok

Aan het einde van het schooljaar hebben we afscheid genomen van Jody Martens en hebben
we weer een nieuwe officiële vacature voor de oudergeleding uitgezet.
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Vergaderfrequentie
In het schooljaar 2020-2021 heeft de MR zes keer vergaderd. Vijf keer digitaal via teams en
een keer fysiek op school. Op verzoek is directie bij bijna iedere vergadering aanwezig
geweest om stukken toe te lichten. Dit schooljaar hebben geen ouders of personeelsleden
gebruik gemaakt van de openbaarheid van de vergaderingen.
Instemming/vastgesteld:
•
•
•
•

Preventiemedewerker
Vrijwillige ouderbijdrage
Werkverdelingsplan
NPO middelen

Advies verleend:
•
•
•
•

Schoolondersteuningsplan (SOP)
Schoolplan
Schoolgids
Rapporten

Overige besproken onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluatie kennismakingsgesprekken
Schoolplein renovatie
Ventilatie op school
Schoolplan 2020-2024
Richtlijnen MosaLira vieringen en feesten
Scholing MR
Online onderwijs
Koppeling MT en leerkrachten
Noodopvang
Opstart onderwijs op school en continue rooster
Rookvrij onderwijs terrein
Verkeerssituatie rondom school
Formatie en vacatures
Continue rooster
Schoolgeld vrijwillige ouderbijdrage
Diversiteit onder leerlingen
Werkdrukmiddelen
NPO gelden
De nieuwe vergaderdata voor volgend schooljaar zijn vastgesteld

Ook hebben er leden vanuit de personeelsgeleding zitting genomen in de
Benoemingsadviescommissie (BAC) voor de benoeming van nieuwe personeelsleden.
Pagina 2 van 3
Notulen MR vergadering

Kindcentrum Amby

Overzicht voorgenomen MR bespreek onderwerpen schooljaar 2021-2022:
•
•
•
•
•
•

Diversiteit onder leerlingen
Scholing MR (deelname basiscursus in oktober 2021)
Verkeersituatie rondom school
Schoolgeld/vrijwillige ouderbijdrage
Continue rooster
NPO gelden

Tenslotte:
Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch opbouwend
te kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de
agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat graag.

Pagina 3 van 3
Notulen MR vergadering

