Jaarverslag MR 2020-2021
Hierbij het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Sint-Clemensschool van het schooljaar 20202021.
Inleiding:
Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). De MR overlegt met de directie over
belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije
dagen, de keuze van een lesmethode, fuseren met een andere school en de manier waarop men
ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. In de MR zitten vertegenwoordigers van
ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van leerkrachten (de personeelsgeleding). Alle ouders en
leerkrachten kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR.
Samenstelling MR:
De samenstelling van de MR van onze school was in het afgelopen schooljaar als volgt:
Functie
Personeelsgeleding
Anki Huisman
Leerkracht, sinds september 2017 in de MR (notulist)
Leerkracht, sinds september 2020 in de MR (notulist)
Robin
Jj
Schepel
Oudergeleding
Functie
André Klappe
sinds september 2017 in de MR (voorzitter)
Alexander Philipse

sinds september 2020 in de MR (secretaris)

Zowel Robin Schepel (personeelsgeleding) als Alexander Philipse (oudergeleding) geldt dat zij aan bij aanvang
van het schooljaar zitting hebben genomen in de MR. Zij zijn de opvolgers van respectievelijk Hanneke Hultink en
Roelof Krist.
Vergaderingen:
In het afgelopen schooljaar heeft de MR 7 vergaderingen gehad. Alle vergaderingen hebben plaatsgevonden in
voltalligheid en met aanwezigheid van de directie van de Sint Clemensschool.
Hieronder een overzicht:
MR:
- Jaarlijks terugkerende onderwerpen, zoals: schoolgids, de notulen van de GMR, onderwijskundig jaarverslag, begroting en het formatieplan. Hierover is, daar waar nodig, een instemming dan wel een advies door
de MR gegeven.
- Prominente onderwerpen schooljaar 2020-2021: begroting, groepsindelingen, Onderwijs Anders, profilering
van de school en de Corona-situatie (inclusief de besteding van de door het Rijk toegekende NPO-gelden).
Opleiding oudergeleding MR
De oudergeleding van de MR heeft het afgelopen jaar geen scholing gevolgd.
Transparantie en toegankelijkheid
Alle MR vergaderingen zijn openbaar en zijn van tevoren aangekondigd op de website van de SintClemensschool. Dit schooljaar hebben zich geen ouders gemeld die een vergadering wilden bijwonen en zijn er
geen onderwerpen aangedragen vanuit de ouders.
Vooruitblik 2021-2022
Voor een vooruitblik voor het komende schooljaar wordt verwezen naar het Jaarprogramma MR 2021-2022
welke te vinden is op de website van de school.
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