Dit is het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2020-2021. In dit jaarverslag
worden in het kort de zaken behandeld waar de MR zich over heeft gebogen en haar
goedkeuring aan heeft verleend.
Samenstelling MR
In het schooljaar 2020-2021 is de samenstelling van de MR hetzelfde gebleven.
Oudergeleding: Voorzitter Judith Spekschoor, Jessica Müller-Weimer en Rob ter Braak.
Personeelsgeleding: Secretaris Kim Peeters, Ilse Kraaijenvanger (lid G.M.R.) en Dorette Altink
Vergaderfrequentie MR
De MR vergaderde dit jaar 5 keer. I.v.m. Covid-19 is er ook online vergaderd.
De taak voor directie houdt bij ons in, dat zij adviserend lid zijn.
Ben Bomers heeft deelgenomen aan de vergaderingen en later M.J. Koster, als nieuwe directeur.
Wijze van communiceren:
Gelijk aan de werkwijze in de voorgaande jaren communiceerde de MR dit schooljaar vooral via de
website met de doelgroep ouders. Op de site van de school worden na de vergadering – na
goedkeuring door de MR – de notulen geplaatst.
Hoofdlijnen bespreekpunten afgelopen jaar:

Communicatie:
Via Facebook en Instagram zijn inmiddels geïmplementeerd en in gebruik als
communicatiekanalen van onze school.
Per 1-4-20201 zijn we overgestapt op Socials Schools. Dit in plaats van Mijnschoolinfo.
Elke twee weken zetten we er per groep iets op, waardoor ouders op de hoogte zijn van wat er zoal
in de klas gebeurt.
We hebben een nieuw logo en een vernieuwde website.

COVID -19:
De oudercommissie heeft besloten om afgelopen jaar geen ouderbijdrage te vragen. Dit i.v.m.
Covid-19 en er vele activiteiten niet konden plaatsvinden.
De regels en afspraken rondom Covid-19 werden bepaald door de beslisboom en op adviezen
RIVM. Ook op bestuursniveau waren er afspraken en regels die we nageleefd hebben.
Er is gezorgd voor noodopvang en thuisonderwijs werd verzorgd via Teams. Periode half december
2020- 9 februari 2021.

We hebben toen in bubbels gewerkt en externen waren niet werkzaam binnen school. Ook ouders
mochten op dat moment de school niet in. Veel vergaderingen werden online georganiseerd.
Oudergesprekken ook via Teams/telefonisch.
Sollicitatieprocedure nieuwe directeur:
Marie Jose Koster gestart als nieuwe directeur, samen met Juliette Elsinghorst. Zij vormen samen
het directieteam van de Deltascholen in Groenlo en Zwolle.
Formatie en groepsindeling schooljaar 2021-2022 plus de NPO gelden:
De formatie is rond waarbij we gebruik hebben mogen maken van de beschikbaar gestelde NPO
gelden. De specialisten hebben de ruimte gekregen om zich dit schooljaar te ontwikkelen op hun
gebied.
De specialisten gaan ook bij groot MT vaker om tafel en ook geven zij aan de MR door hoe het
loopt. Zo houden we elkaar op de hoogte.
Dit omdat we een actievere MR willen en elkaar scherp willen houden. Vanuit ouders en vanuit
leerkrachten meer samenbundelen als 1 geheel.
NPO gelden overzicht is naar bestuur, hiervan horen we of en hoeveel we toegekend krijgen.
Financiën
De school heeft haar financiën wederom goed op orde.
We bekijken na begroting in oktober 2021 wat voor bedrag we overhebben om daar wat voor te
kopen voor de school. Dit geld moet naar de kinderen en vooral niet op de plank blijven liggen.
Spaargeld is om op te maken. We bekijken met team rondom oktober hoe in te zetten!
GMR:
Tafelgroepen tijdens Corona via Teams vergaderen.
Coronagelden: elke school moet een plan aanleveren voor de NPO gelden. Daarnaast heeft het
bestuur ook al vacatures geplaatst voor invalkrachten, omdat we de mensen aankomende twee
jaar nodig gaan hebben.
Overig:
Een pilot zwemles voor groep 4/5, bij Marveld.
Hier willen we graag mee doorgaan aankomend schooljaar, maar dan met groep 4. In de week van
de zwemles is er dan voor groep 4 geen tweede gymles.
Het bedrag van de zwemles is 2,60 per leerling. Navragen nog of de gemeente daar iets in kan
betekenen.
We hebben een nieuw jaarplan opgezet voor de MR.
Daarnaast hebben we nu in Teams alles concreet bij elkaar staan en voorzien elkaar daarin va info.
Werkt heel prettig!
Kim Peeters gaat per 1 augustus de MR verlaten en maakt plaats voor Ellis Heinsman.

Kim Peeters, 8 juli 2021

