
Jaarverslag MR Cypressenhof schooljaar 2020-2021

In het schooljaar 2020-2021 bestond de MR uit de volgende leden:

Personeelsgeleding: Oudergeleding:

Ellen Harmsen (voorzitter) t/m november 2020 Karin Murre (notulist) t/m maart 2021

Janet Minderhout Marijn Heeren (notulist)

Bert Jeras (voorzitter) vanaf januari 2021 Marijke Franchimont (notulist)

Magda Quist Kim Poerstamper (notulist)

Marieke van den Boom Rick Leijs (notulist)

De MR heeft 6 keer vergaderd.

De volgende onderwerpen en daaruit voortvloeiende acties zijn in de MR besproken en

uitgevoerd:

- Het jaarverslag van de MR 2019-2020 is besproken en goedgekeurd.

- De verkeerssituatie rondom de school wordt besproken.

- In elke vergadering wordt gesproken en nagedacht over de coronamaatregelen.

- Een aantal leden van de MR hebben deelgenomen aan een MR basiscursus.

- Schoolfonds/ begroting wordt besproken en toegelicht. Daarna worden deze

goedgekeurd. Het beheer van het schoolfonds is in handen van de OMR. Karin heeft

dit bijgehouden tot aan het neerleggen van haar taken. In mei 2021 besluit de MR dat

Rick deze taak overneemt.

- Het programma Murlen blijkt erg prijzig. Er wordt nagedacht over andere

mogelijkheden. Parro wordt genoemd als mogelijke optie. Aan het einde van het

schooljaar blijkt dat het contract met Murlen nog loopt tot 2024.

- De begroting en het financieel verslag zijn vastgesteld. De MR denkt mee over de

verschillende uitgaven.

- Er wordt nagedacht over de werkwijze van de MR en de communicatie richting het

team. Met de besproken werkwijze, wat betreft de notulen, is uiteindelijk niks

gedaan.

- Vlak voor de kerstvakantie gaat de school dicht i.v.m. lockdown corona. Tijdens deze

periode vergaderen we online.

- In januari worden de taken binnen de PMR opnieuw verdeeld. Dit i.v.m. het vertrek

van Ellen. Bert neemt het voorzitterschap op zich en Magda blijft het secretariaat

verzorgen.

- De OMR kaart de overstap van bovenbouw naar voortgezet onderwijs aan. Binnen

het cluster wordt dit onder de aandacht gebracht.

- Werkverdelingsplan wordt in maart 2021 door de MR goedgekeurd.

- De OMR vraagt om transparantie over de invulling van de ouderbijdrage. Nu de

schooluitjes en andere activiteit door corona niet plaats kunnen vinden.  Uiteindelijk

konden aan het eind van het schooljaar nog enkele activiteiten plaatsvinden. Deze

zijn bekostigd uit de ouderbijdrage.



- De MR heeft diverse keren deelgenomen aan een sollicitatiecommissie, ter invulling

van de openstaande vacatures binnen de school.

- PietJan geeft uitleg over de NPO (Nationaal Programma Onderwijs) gelden en de

mogelijke invulling hiervan. Input komt vanuit het team.

- Door de komst van de NPO gelden wordt het jaarplan een tweejarenplan.

- De schoolgids wordt niet fundamenteel veranderd. Wel worden er updates in

verwerkt.

- Aan het eind van het schooljaar hebben zich twee nieuwe OMR leden aangemeld;

Heidi de Greve en Anne van Peet.

- We nemen afscheid van Marijn Heeren als OMR lid en van Janet Minderhout als PMR

lid.

- Kenny Ebers heeft aan het eind van het schooljaar zijn taak als voorzitter van de GMR

neergelegd.

Dit jaarverslag wordt in de MR vergadering van 23 november 2021 formeel vastgesteld.


