
 

 

Jaarverslag MR 2020-2021 

Obs de Driesprong 

In dit jaaroverzicht beschrijven we de onderwerpen die zijn besproken in de MR-vergaderingen 
van 2020-2021. 
 

1. Vergadering 22 oktober 2020 
- We bespreken een kostenpost op de begroting van de AV (tenten). Vinden we het 

‘kamp’ van groep 3/4 en 5/6 waardevoller dan een schoolreisje? Moeten we wel tenten 
opnieuw aanschaffen? Het past wel mooi bij de ondernemende gedachte van school. 

- Niels en Inge hebben met Ellen-Jane van bureau Hemm gesproken. Er zijn meerdere scenario’s 
mogelijk voor de renovatie van de scholen. Op 11 november is er een gezamenlijke vergadering 
met directies en MR van andere scholen in Marknesse.  

- We bespreken de stappen die doorgelopen zijn over het continurooster. 
- We bespreken het idee voor een rookvrij(e) school/schoolterrein. De AV en Kinderraad 

staan hier ook achter. 
- We bespreken wat we op de website zetten als MR. Jaarverslag wordt online gezet. De 

notulen kunnen, na goedkeuring, aangevraagd worden door ouders. 
 

2. Vergadering 18 november 2020 
- We bespreken een brief die is meegegaan naar ouders om akkoord te vragen voor het 

onderzoek naar de haalbaarheid van een continurooster. Tijdens de GMR vergadering 
was het continurooster ook een ‘rode draad’. 

- Er zijn twee reële opties: nieuwbouwen met drie scholen op 1 locatie of de drie scholen 
los renoveren. De MR vindt het behoud van eigen identiteit in de eventuele nieuwbouw 
belangrijk. Nieuwbouw biedt ook mooie kansen op het gebied van samenwerking. 

- We bespreken de communicatiekanalen van school: Parro en Facebook.  
- We bespreken de onderwijstijd van groep 2-3. Groep 2 gaat na de voorjaarsvakantie 

ook naar school op maandagmiddag. . Zo maken leerlingen meer uren en hierdoor kan je dit 

beter verantwoorden qua onderwijstijd. Lezen is belangrijk in groep 3, dit moet echt benadrukt 

worden in de brief.  

- We hebben het weer over rookvrij schoolterrein. De Kinderraad zet hier wat druk achter, het 

kan hen niet snel genoeg gaan. Borden en stoeptegels zijn besproken in de vergaderingen. Het 

wordt ook in de AV besproken. 

 

3. Vergadering 4 februari 2020 

- We bespreken de corona-update. We staan erachter om het ‘corona’ continurooster 

tot het einde van het schooljaar door te voeren. 

- We bespreken het renovatietraject wederom. In de Sluis en Noordoostpolder staan 

berichten dat de drie scholen ‘samengaan’, terwijl wij nog midden in traject zitten. Het 

bericht is voorbarig, moeten we hierover communiceren? 



 

 

- We bespreken twee verschillende opties voor continurooster: het continurooster en 

het ‘viergelijkedagenrooster’. De werkgroep zit nog in onderzoek en communiceert 

wanneer er uitkomst is. 

- We bespreken de notulen van de GMR. 

- Er wordt gekeken of we borden kunnen plaatsen voor ‘rookvrij schoolplein’. De AV 

onderzoekt dit. 

- Op 22 maart hebben we met de MR een beoordelingsgesprek van Inge. Dit hebben we 

met Kristiaan van Aves. 

- We hebben het over de profilering van de MR. Na elke vergadering komt er een stukje 

in de Ni3uwssprong dat de notulen beschikbaar zijn. 

 
4. Vergadering 12 april 2021 

- We bespreken de ideeën voor de formatie van volgend schooljaar. Inge informeert ons 
hierover. 

- We bespreken het meerjarenbeleid (schooljaarplan) en de behaalbaarheid hiervan. 
Enkele dingen (Klasse.PRO) liggen stil, doordat de lockdown hierin zijn rol heeft 
gespeeld. We kunnen als school hier weer op inzetten wanneer er fysieke 
bijeenkomsten mogelijk zijn. 

- Het is de laatste tijd erg rustig rondom renovatie. Er is contact tussen Kristiaan en Gemeente. 
Gemeente reageerde positief op het voorstel. Zij gaan verder in gesprek. Ellen-Jane van bureau 
HEMM heeft afscheid genomen van dit proces. Het is aan de gemeente en Aves om verder 
contact te onderhouden. 

- Het continurooster komt zo goed als zeker rond. Zaak is wel dat we moeten kijken naar de 
pauzes van leerkrachten. Daar is wel ruimte voor in het nieuwe continurooster, daar wordt 
naar gekeken. 

- We bespreken het mogelijk wel/niet door laten gaan van het schoolkamp. 
 

5. Vergadering 9 juni 2021 
- We bespreken de definitieve formatie voor volgend schooljaar. 
- We bespreken de NPO-gelden en de mogelijkheden tot inzet hiervan. Er is nog veel onduidelijk, 

omdat er vanuit Den Haag gezegd is dat het er komt, maar er staat nog niks van op papier. Dit is 
nodig om de nodige plannen te maken. Wat kunnen we doen als school?  
Pas als er meer bekend is, kan Inge het idee en het kostenplaatje laten zien. 

- Inge ligt het schooljaarplan van volgend schooljaar toe. We zetten in op Klasse.Pro en gaan een 
implementatietraject starten voor de nieuwe rekenmethode. 

- We bespreken het schoolkamp van groep 8 en het ‘alternatieve kamp’ van de andere groepen 
(naar de Dierenweide of de Strandhoeve). We hebben het erover hoe we dit de komende jaren 
zien. We zijn erover uit om het te houden zoals het nu is (kamp vanaf groep 3/4). We staan wel 
achter enkele andere ondernemende ideeën die mogelijk als alternatief kunnen dienen. 

- Het continurooster is rond! Iedereen heeft hier voldoende inspraak in gehad. Het is goed om te 
kijken naar de pauzes van de leerkrachten. 

- De Cito-opbrengsten worden na de vakantie gepresenteerd. Margreet (IB’er) zal dit doen. 


