Jaarverslag MR schooljaar 2019-2020
Samenstelling:
De samenstelling van de MR bestond dit schooljaar uit de volgende personen:
Ouders:
- Kim Wissink (secretaris)
- Arjan Elst (en afgevaardigde naar GMR vanaf januari 2018)
Personeel:
- Kirsten Hegeman (voorzitter)
- Marga Reimink (en afgevaardigde naar GMR)
Kirsten Hegeman was voorzitter van de MR en het secretariaat werd ingevuld door Kim Wissink.
Marga Reimink en Arjan Elst waren vanuit de MR Kluinveen vertegenwoordigd in de GMR van
Verion. Per juni is Marga afgetreden als MR (en GMR) lid. Vanaf het nieuwe schooljaar maakt
Eline Douma deel uit van de MR.
Vergaderingen :
Dit schooljaar zijn er 6 MR vergaderingen geweest. Dit schooljaar kwamen o.a. de volgende
onderwerpen aan de orde:
• Schoolplan en schoolgids;
• Ouderbijdrage en visie op de incassoprocedure;
• Promotie van de Kluinveenschool. Dit met als doel zorgen voor voldoende instroom
van leerlingen;
• Impact van de Covid-19 pandemie en de manier hoe het onderwijs werd
gecontinueerd;
• Onderzoeken van mogelijke aanpassing van de schooltijden (lesrooster) van de
Kluinveenschool. De onderzoeksvraag luidt: zijn de huidige schooltijden (lesrooster)
nog passend? Dit bezien vanuit “het lerend kind”, de wens van de ouders, de wens van
het personeel en de visie van de directie. Als MR hebben we meegedacht over de
manier waarop dit proces goed werd/wordt aangepakt.
• Gezond trakteren op school;
• Gebruik communicatiemiddelen zoals Parro en de website;
• Arbo en veiligheid in en rondom school;
• Schoolformatie betreffende het schooljaar 2020-2021;
• Jaarverslag 2019-2020 van de school.

Activiteiten:
- Kascontrole OR heeft plaats gevonden;
- Er heeft dit jaar (nog) geen uitje van team-OR-MR plaatsgevonden;
- Verder geen bijzondere activiteiten.
Samenvatting:
Het was een prettige samenwerking zonder grote bijzonderheden
Verkiezingen:
Verkiezingen zijn komend schooljaar (2020-2021) aan de orde. Arjan maakt dan plaats voor
een nieuwe ouder. Aanleiding is dat Arjan zijn jongste zoon in groep 8 zit. Eline Douma heeft
de plek van Marga Reimink in de MR overgenomen. Voor het schooljaar 2020-2021 bestaat de
MR uit: Eline Douma en Kirsten Hegeman namens de personeelsgeleding. En Kim Wissink en
Arjan Elst namens de oudergeleding.
Faciliteiten van de MR:
Er is jaarlijks een bedrag beschikbaar voor de MR. Hiervan kunnen bijvoorbeeld
lidmaatschappen van verschillende bladen betaald worden of extern advies worden
ingewonnen. Dit schooljaar hebben we als MR geen beroep gedaan op deze middelen.
Afspraken:
De volgende afspraken werden gemaakt:
- Diverse documenten m.b.t. de MR zoals notulen MR, notulen GMR, notulen OR etc. staan in
de Dropbox.
- Vergaderdatums van de MR staan op de website en worden in de nieuwsbrief vermeld.
- Ook het jaarverslag van MR komt ter informatie op website te staan.
- Website up to date houden.
- Communicatie en PR van de school hoog in het vaandel houden.

