Jaarverslag MR Oleanderhof 2020-2021
We hebben afgelopen jaar 4 vergaderingen gehouden. In verband met COVID-19 zijn deze 4 allemaal
online geweest.
Hieronder overzicht van de leden onderverdeeld in personeel en ouder.
Ouderleden:
•
•

Ariëlla de Heide - Korstanje
Nelleke Nieuwenhuize – Nieuwdorp

Personeelsleden:
•
•

Ria van den Berge - Paauwe
Johan van de Merbel

Heleen van Boven (directeur) was bij elke vergadering aanwezig en kon zodoende heel wat zaken
toelichten.
Onderwerpen die op de agenda stonden:
-

Corona
Ook dit schooljaar is er weer thuisgewerkt in de periode van 17 december 2020 tot 8
februari 2021. Vanaf 8 februari tot 28 juni zijn alle groepen in cohort geweest op school en
speelden deze ook cohort op het schoolplein.
Dagelijks was daar ook de uitdaging om er voor te zorgen dat er iemand voor de groep stond
en doordat de groepen in cohort moesten zitten was dit heel lastig. Heel wat lera(ar)es
hebben extra gewerkt hierdoor.
De overheid heeft een extra subsidie opengesteld voor scholen en Oleanderhof heeft deze
gekregen. Deze is gebruikt om het leesonderwijs te verbeteren door het aanschaffen van
nieuwe boeken voor de bibliotheek.
Ook is er een nationaal programma onderwijs opgestart vanuit de overheid om de
leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren. Hierbij is een geldbedrag van €
8,5 miljard vrijgekomen. Het is de bedoeling een duurzame ontwikkeling in gang te zetten
zodat, nadat de subsidies van nationaal programma onderwijs(NPO) klaar zijn, we een rugzak
vol bagage hebben waar we verder mee kunnen ook zonder de extra gelden.
Hoe het geld op de Oleanderhof wordt ingezet kunt u lezen in het jaarplan 2021-2023.

-

Sollicitatie gesprekken
Wanneer er sollicitatie gesprekken zijn op school zit ook een afgevaardigde van de MR
hierbij. Dit geldt ook bij een sollicitatie gesprek met een LIO stagiaire. Afgelopen schooljaar
hebben zowel Johan als Nelleke van uit de MR hierbij gezeten.

-

Aftreden
Bij het starten van een nieuw schooljaar zagen we dat Ria van den Berge – Paauwe in
augustus 2020 aftredend was. Door de continue veranderede situatie rondom corona was dit
niet opgemerkt. Ria heeft besloten om haar lidmaatschap in de MR te verlengen tot 2025.
Aan het einde van het schooljaar heeft ook Ariëlla de Heide – Korstanje besloten om
vanwege prive omstandigheden de MR te verlaten. Hierdoor is er een oudergelede plek open
gekomen. In de laatste nieuwsbrief is er een oproep gedaan voor een nieuw lid.

-

Externe ondersteuning bij dyslexie
Van de kinderen die dyslexie hebben krijgen veel ondersteuning vanuit verschillende externe
bureaus. Wanneer het weer mogelijk is zal er een leerkracht vanuit Oleanderhof een cursus
dag volgen bij PI-spello waarbij de methode waarmee hun ondersteuning bieden zal worden
uitgelegd. Dit omdat deze methode met verschillende letter kleuren werkt en de leerlingen
deze ook tijdens de les gebruiken.

-

Werkverdelingsplan 2021-2022
Door de schooltijd wijzigingen zijn nu ook de pauzes aan aanwezigheidstijden van de
leerkrachten aangepast. Er is afgesproken dat leerkrachten van 08:00-16:00 op school
aanwezig moeten zijn( uitzonderingen zijn mogelijk in overleg met leidinggevende)

-

Kascontrole
De kascontrole over schooljaar 2020-2021 heeft nog niet plaats gevonden dit zal in de maand
oktober plaats vinden.

-

Begroting
De boven schoolse afdracht is ten opzichte van het schooljaar 2019/2020 met €50.000
verhoogd en hierdoor zijn we met €29.872 in de min geëindigd.
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