
Jaarverslag MR Cypressenhof schooljaar 2021-2022

In het schooljaar 2021-2022 bestond de MR uit de volgende leden:

Personeelsgeleding: Oudergeleding:

Marieke van den Boom Marijke Franchimont (notulist)

Mariska Duinen Heidi de Greve

Bert Jeras (voorzitter) Rick Leijs (notulist)

Marjolijn Kempers Anne van Peet (notulist)

Magda Quist (secretariaat) Kim Poerstamper (notulist)

De MR heeft 7 keer vergaderd, waarvan 1 ingelaste vergadering vanwege de situatie rondom

de Corona-pandemie op school:

- 28 september 2021

- 23 november 2021 (online)

- 29 november 2021 (ingelast/online)

- 25 januari 2021 (online)

- 15 maart 2022

- 17 mei 2022

- 28 juni 2022

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

uitgevoerd:

- Het jaarverslag van de MR 2020-2021 is besproken en goedgekeurd en de

jaarplanning wordt vastgesteld.

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

goedgekeurd. Het beheer van het schoolfonds zal terug in handen van de OMR, maar

zal tot het einde van het school in handen liggen van PietJan Reijnierse. Net voor de

laatste vergadering is de overdracht.

- Vanwege het afscheid van Kenny Ebers en het ontbreken van kandidaten is onze

school dit schooljaar niet vertegenwoordigd geweest in de GMR. Bert Jeras heeft zich

kandidaat gesteld om met ingang van het nieuwe schooljaar zitting te nemen in de

GMR.

- Het besteden van de NPO-gelden (steun vanuit de overheid vanwege corona) wordt

besproken.

- De verkeerssituatie rondom de school wordt iedere vergadering besproken.

- Er wordt breed ingezet op profilering en zichtbaarheid.

- In elke vergadering wordt gesproken en nagedacht over de corona maatregelen. In

het begin van het schooljaar zijn er versoepelingen, maar helaas krijgen we in

november toch weer te maken met een aantal beperkende maatregelen, waaronder

een langere kerstvakantie en het online voeren van een aantal van onze

vergaderingen. In maart verdwijnen de maatregelen weer langzaam.



- Er is vanwege de oplopende cijfers een ingelaste vergadering om de nieuwe

maatregelen te bespreken en de brief hierover aan de ouders.

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

- De situatie rondom Murlen blijft elke vergadering onderwerp van gesprek. Hij lijkt

echter niet veranderbaar. Er wordt al wel nagedacht over de situatie na 2024.

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

verschillende uitgaven.

- In maart vindt het tevredenheidsonderzoek plaats. De uitkomsten worden besproken

in de daarop volgende vergaderingen.

- In april vindt er een interne audit plaats. Ook de OMR levert hier haar input.

- De schoolreizen worden uitgebreid besproken in de laatste twee vergaderingen.

Mede vanwege het overschot in het ouderfonds wordt besloten hier bij te springen

als ouders de bijdrage voor de schoolreis of het schoolkamp niet kunnen betalen.

Komend schooljaar zal dit terugkomen op de agenda.

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

van de openstaande vacatures binnen de school.

- De formatie blijkt een heet hangijzer. Mede door problemen met het vinden van

nieuw personeel laat deze zeer lang op zich wachten, tot ongenoegen van de MR.

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

verwerkt. Er zal beter gelet worden op de gebruikte foto’s aangezien een aantal

kinderen er nu dubbel instonden.

- Aan het eind van het schooljaar heeft zich een nieuw OMR lid aangemeld: Patricia

Heijt.

- We nemen afscheid van Heidi de Greve als OMR. Magda, Kim en Rick gaan een

nieuwe termijn aan als MR lid.


