Jaarverslag MR Cypressenhof schooljaar 2019-2020

In het schooljaar 2019-2020 bestond de MR uit de volgende leden:
Personeelsgeleding:

Oudergeleding:

Ellen Harmsen (voorzitter)

Karin Murre (notulist)

Janet Minderhout

Marijn Heeren (notulist)

Bert Jeras

Marijke Franchimont (notulist)

Magda Quist (secretariaat)

Kim Poerstamper (notulist)

Marieke van den Boom

Rick Leijs (notulist)

De MR heeft 5 keer vergaderd.
De volgende onderwerpen en daaruit voortvloeiende acties zijn in de MR besproken en
uitgevoerd:
Nieuwe leden in de MR zijn Marieke van den Boom en Bert Jeras in de personeelsgeleding.
Het jaarverslag van de MR 2018-2019 is vastgesteld.
Kenny Ebers (oudergeleding) is voorzitter van GMR vanuit onze school. Hij is voor de MR
beschikbaar voor advies en/of vragen.
De oudergeleding geeft aan dat de schoolgids heel positief is ontvangen.
De ervaringen met TMO worden gedeeld. Ouders zijn tevreden, voor het personeel is het
nog erg aanpassen. Bestemming voor de besparing op de gelden is nog niet gevonden.
Evaluatie van de ouder/kindgesprekken. De oudergeleding heeft om feedback van ouders
gevraagd. Het doel van het gesprek moet duidelijk zijn en meer eenduidig. In de onderbouw
moet worden gekeken of deze opzet nuttig is.
Werkverdeling Plan is volgens het tijdpad uitgevoerd. Het draagvlak percentage werd op 75
% vastgesteld. Er wordt unaniem ingestemd met het werk verdeling plan.
De begroting en het financieel verslag zijn vastgesteld. De MR denkt mee over de
verschillende uitgaven. Het beheer van het schoolfonds komt weer in handen van de
Oudergeleding van de MR. Karin licht veranderingen en aanpassingen toe. De kascommissie
heeft het boekjaar 2018-2019 gecontroleerd
De situatie rond het thuisonderwijs vanwege de corona crisis wordt besproken.
De MR stemt in met het nieuwe schoolplan 2020-2024 .
De begroting 2020 is toegelicht en vastgesteld.

Voorstellen voor een nieuwe indeling van het schoolplein worden besproken en de wijze
waarop het geld kan worden bijeengebracht. Er komt op die manier wel een extra druk op
de KWG bewegen.
Door het instellen van de taak adjunct directeur op de grote scholen vraagt de MR zich af
welke invloed dit heeft op het organisatieschema. Het schooljaar 2020-2021 zal de MR het
proces nauwkeurig volgen en adviezen uitbrengen.
Door de nieuwe samenwerking met de HZ Pabo gaan drie leerkrachten komend schooljaar
voor 1 dag per week de taak van opleidingsmentor uitoefenen. De MR zal gedurende het
komende schooljaar zowel de nieuwe werkwijze als het wegvallen van 3 dagen in de school
volgen en adviezen uitbrengen
Dit jaarverslag wordt in de vergadering van de MR in oktober 2020 formeel vastgesteld.

