MR jaarverslag schooljaar 2020/2021
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van De Triangel over de periode
september 2020 tot en met juli 2021. Vanwege effectiviteit hebben we in december 2019 besloten
om het jaarverslag voortaan in juli te publiceren, vandaar dat dit nu een jaarverslag is over het
schooljaar 2020/2021. In dit jaarverslag beschrijven wij in hoofdlijnen waarmee we ons het
afgelopen schooljaar hebben bezig gehouden. Dit schooljaar zijn er rondom de Corona-crisis en het
sluiten en weer openen van de scholen extra overlegmomenten geweest met de MR.
Samenstelling MR
Door de verdeling van de MR in een personeelsgeleding en een oudergeleding vertegenwoordigen
de MR-leden een eigen achterban: de personeelsgeleding vertegenwoordigt het personeel en de
oudergeleding vertegenwoordigt de leerlingen/ouders.
Het aantal leden van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. In het geval van De
Triangel zijn dat 5 raadsleden: 2 leerkrachten en 3 ouders.
Vertegenwoordiging van de leerkrachten:
- Elijne Riswick (vanaf +/- september 2015)
- Marwin Goodijk (vanaf +/- januari 2020)
Vertegenwoordiging van de ouders:
- Jan-willem Tamminga (vanaf +/- september 2018)
- Rombout Soldaat (vanaf +/- januari 2019)
- Griëtte Vonck (vanaf +/- januari 2019)
Waar hebben we ons dit schooljaar onder meer mee bezig gehouden; onderwerpen van gesprek
en besluiten van de MR
25 september 2020
Onderwerpen
Jaarplanning MR

Instemming

Advies

x

Jaarplan (Speerpunten op de Triangel)

x

Toelichting samenwerkingsverband ProfiPendi (door Leonie)
Schoolbegroting
4 oktober 2020
Onderwerpen

x

Instemming

Advies

Evaluatie TSO

x

Kwaliteit (resultaten en tevredenheid)

x

6 januari 2021
Onderwerpen

Instemming

Advies

Afscheid van De Triangel

x

Leerlingtevredenheidsonderzoek

x

Nieuwe voorzitter (Elijne voor het laatst)
Besluiten:
- Marwin is de nieuwe voorzitter van de MR

-

Besluiten rondom kamp en musical worden voorlopig geparkeerd.
- Juli 2021 wordt de musical opgevoerd door leerjaar 7 en 8.
- In mei volgt een ouderavond die in het teken staat van identiteit en expeditie.
Daarna communiceren we z.s.m. over kamp 2021/2022.

3 februari 2021 (extra)
Onderwerpen

Instemming

Advies

Uitgangspunten voor het heropenen van de school

x

Informatievoorziening richting ouders

x

12 februari 2021 (extra)
Onderwerpen

Instemming

Heropening van de scholen
17 februari 2021 (extra)
Onderwerpen

x

Instemming

Gemiste onderwijstijd
3 maart 2021
Onderwerpen
Verantwoording vrijwillige ouderbijdrage

Instemming

7 april 2021 (extra)
Onderwerpen

x
x
x
x

Instemming

Zelftesten onderwijspersoneel
19 mei 2021
Onderwerpen

Instemming
x

x
x

LEV-WN en Triangel begroting + stand schoolfonds
Besluiten:
- MR stemt in met ‘Speerpunten op De Triangel 2020-2021’.
- MR stemt in met ‘Werkverdelingsplan 2020/2021’.
7 juli 2021
Onderwerpen
Samenstelling MR volgend schooljaar

Advies
x

Huiswerk op de Triangel
Werkverdelingsplan 2020/2021

Advies
x

Ondersteuningsplan: Onderwijs op de Triangel
Schoolplan: meetpunten/speerpunten

Advies

x

Jaarplanning school (vakanties, studiedagen)
Formatie (aantal werknemers)

Advies
x

Organisatie ouderavond
MR-geleding, verkiezingen

Advies

x

Instemming
x

Advies

Schoolgids (vooraf via mail besproken en geadviseerd)
Jaarverslag

x
x

Formatieplan

x

Corona-beleid na de zomer

x

Voornemens besteding gelden NPO
x
Besluiten:
- MR-leden van de personeelsgeleding die afscheid nemen: Elijne Riswick-Horden, die
toetreden: Arline van Houweling
- MR-leden van de oudergeleding die afscheid nemen: Jan-Willem Tamminga, die toetreden:
Kris Vermaas
- MR stemt in met ‘Schoolgids 2021/2022’
- MR stemt in met ‘Jaarverslag 2020/2021’
- MR stemt in met de voorgenomen besteding NPO-gelden
Tot slot
We hebben ons het afgelopen jaar vol overgave ingezet voor onze school. Het komende jaar
verwachten we met net zoveel enthousiasme de zaken op te pakken die aan ons worden voorgelegd.
Iedere ouder kan en mag zijn/haar mening en/of ideeën kenbaar maken bij de MR. Heeft u vragen,
ideeën, suggesties, zaken waartegen u aanloopt of die u liever anders ziet? Laat het ons weten via
mrtriangelhouten@levwn.nl of spreek één van ons aan op het schoolplein.
Ook het komende jaar streven wij ernaar de belangen van iedereen zo goed mogelijk te blijven
behartigen, zodat De Triangel een kwalitatief goede basisschool blijft met een veilig en uitdagend
leer- en werkklimaat!
Graag willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.
MR De Triangel

