MR jaarverslag 2020 - 2021
Dit schooljaar bestond de MR uit de volgende leden:
Personeelsgeleding: Alineke Kamperman, Marjolein Steen en Tirza Benschop
Oudergeleding: Gert Bouwman, Daphne Stemkens en Wendy Akkerman.
Dit schooljaar begonnen we zoals we het voorgaande schooljaar waren geëindigd; in de ban van
Corona. Weliswaar konden de kinderen les krijgen op school, maar de gevolgen van een mogelijke
besmetting hing als een donkere wolk boven de school. Nadat in het najaar landelijk de besmettingen
snel opliepen en ondanks de door de regering genomen maatregelen maar niet wilden dalen volgde
in december 2020 het onvermijdelijke bericht dat er weer moest worden omgeschakeld naar
thuisonderwijs. Eigenlijk ging dat verbazingwekkend soepel, zeker vergeleken met het voorgaand
schooljaar toen dat nog helemaal nieuw was. Ook toen na de voorjaarsvakantie weer iedereen
gewoon naar school kon, bleef de vrees voor besmettingen groot. De onzekerheid dat groepen
misschien weer naar huis zouden moeten, of erger de school tijdelijk gesloten zou worden bleef
aanwezig. Nu aan het eind van het schooljaar kunnen we de balans opmaken. Het aantal
besmettingen op school is beperkt gebleven en daardoor zijn de gevolgen van Corona op school niet
zo groot als gevreesd.
Waar door veel ouders al vaak naar werd gevraagd, is door Corona nog nadrukkelijker op de agenda
gekomen: het continurooster. Als MR hebben wij afgelopen jaren de directie regelmatig gevraagd
onderzoek te doen naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een continurooster, maar tot het
noodgedwongen experiment was het geen prioriteit en leek er onder leerkrachten weinig animo voor
te zijn. Maar dit jaar is het uitermate voortvarend opgepakt en met brede steun van zowel ouders als
leerkrachten kan het volgend schooljaar al ingevoerd worden.
Door de krimp van het leerlingaantal is er volgend schooljaar één groep minder. Dat maakte de
formatie voor met name groep 7 en 8 bijzonder lastig. Als MR hebben wij meerdere keren met de
directie overleg gevoerd en alle mogelijke keuzes besproken.
In de reguliere overlegvergaderingen (zes in totaal, net als vorig jaar digitaal) heeft de MR de
volgende punten besproken met de directie:
1.
2.

3.

Personele zaken:
• Formatie 2021-2022 en invulling werkdrukgelden
Onderwijskundige ontwikkelingen:
• Resultaten eindtoetsen 2020-2021
• Passend onderwijs
Organisatie en beheer
• Monitor Sociale Veiligheid PWA 2019
• Concept locatie-ontwikkelplan 2021-2022
• Voortgang Ouderbetrokkenheid 3.0
• Begroting

Ook heeft de MR geadviseerd over communicatie met ouders en leerkrachten.
Naast de MR bestaat er ook een GMR binnen PCO Gelderse Vallei. In de GMR zitten
vertegenwoordigers van de MR van elke PCO school. Namens de PWA heeft Gert de GMR
vergaderingen bijgewoond.

Nu het schooljaar 2020 – 2021 ten einde is gaan Wendy en Daphne de MR verlaten. Gelukkig zijn er
twee ouders die zich enthousiast hebben aangemeld om lid te worden van de MR. Volgend
schooljaar bestaat de oudergeleding uit Femke Hendriksen, Miranda Schouten en Gert Bouwman.
Laten we hopen dat nu veel mensen gevaccineerd zijn, Corona de samenleving niet langer zal
beheersen. Wellicht wordt het dan ook weer mogelijk informatieve- of themabijeenkomsten te
organiseren. Uw wensen en suggesties zijn van harte welkom via mr.wa@pcogv.nl maar u kunt
natuurlijk ook contact met één van de MR leden opnemen.

