Jaarverslag Medezeggenschapsraad OBS De Wije
Schooljaar 2020-2021

Inleiding
Dit is het jaarverslag schooljaar 2020-2021 van de Medezeggenschapsraad
(MR) van OBS De Wije. Het is het verantwoordingsdocument van de MR. Zo
staat er bijvoorbeeld in hoe vaak er is vergaderd en welke onderwerpen
besproken zijn.
Vergaderdata
De








MR vergaderde in het schooljaar 2020-2021 op:
30 september 2020
4 november 2020
14 januari 2021
2 maart 2021
13 april 2021
19 mei 2021
29 juni 2021

De vergaderingen zijn tussen 19:30 en 21:00 uur.
De vergaderingen kennen een gezamenlijke start met de
Medezeggenschapsraden van de overige twee scholen van het onderwijsteam
waar de De Peperhof deel van uitmaakt, de obs Tellegen en de obs A.
Bosschool te Wesepe. De MR van de Peperhof en de MR van de Tellegen
hadden het vorige jaar al gezamenlijk vergaderd. Dit jaar is er gestart met de
nieuwe school De Wije, de fusieschool tussen de Tellegen en de Peperhof en is
er dus ook in de nieuwe samenstelling van de MR vergaderd.
Normaal vinden de overleggen fysiek plaats op school, maar in verband met
Corona hebben alle overleggen digitaal (via Teams) plaatsgevonden.
Samenstelling en taakverdeling
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De MR bestaat uit zes leden. Drie daarvan vertegenwoordigen het personeel
en vormen de personeelsgeleding. De andere drie vertegenwoordigen de
ouders en vormen de oudergeleding.
Aan het begin van het schooljaar was de samenstelling van de MR als volgt:
Naam
Rik Groten
Sandra Goedings
Elske Veltjen
Jeroen ten Klooster
Mariska Zuidinga
Bjorn Westerop

Taak

Personeel/ouder

voorzitter

Personeel
Personeel
Personeel
Ouder
Ouder
Ouder

Jantien Blankhorst, de bovenschoolse directeur, was ook op aanvraag bij de
meeste vergaderingen aanwezig voor afstemming.
De MR vergaderingen zijn openbaar voor niet MR-leden. Hiervoor zijn geen
aanmeldingen geweest.
Bjorn en Sandra hebben afscheid genomen van de MR en zijn bedankt voor
hun inzet. De vacante plek van Bjorn is in juni na een openbare
aanmeldprocedure ingenomen door Marjan Brouwer en van harte welkom
geheten. Jeroen heeft in overleg de taak van voorzitter opgepakt. De plek
van Sandra wordt ingevuld door Ruud Middeldorp vanuit de
personeelsgeleding, zodat voor het komende schooljaar 21/22 de MR
wederom uit 6 leden zal bestaan.
Besproken onderwerpen
In het schooljaar 2020-2021 zijn de volgende onderwerpen in de MRvergaderingen aan de orde geweest:
 Jaarverslag MR schooljaar 2020-2021
 Schooljaarverslag 2019-2020
 Schooljaarplan 2020-2021
 Definitieve schoolbegroting 2021
 Evaluatie beleidsvoornemens 2020-2021
 Formatieplan/schoolorganisatie 2021-2022
 Schoolopbrengsten-/cq resultaten van CITO-toetsen
 Huisvesting (Scholen voor Morgen)
 Personele wisselingen MR
 Terugkoppeling van GMR-vergaderingen van ‘Stichting De Mare’
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Corona-maatregelen (w.o. thuisonderwijs)
NPO-gelden
Terugkoppeling OV

De MR heeft ingestemd met dan wel positief geadviseerd over de jaarverslagen
en de plannen.
Gemerkt is dat de fusie tussen de scholen goed is verlopen. Signalen vanuit de
ouders zijn overwegend positief. Mogelijkheden voor leerlingen om elkaar
groepsoverstijgend te ontmoeten zijn vergroot en voor de leerkrachten is het
prettig één leerjaar te hebben, dat door de groepsgrootten mogelijk is.
Corona is, zoals ook maatschappelijk over de volle breedte, van invloed geweest
op school. Leerkrachten hebben met een enorme organisatievermogen en
toewijding gezorgd voor onder andere thuisonderwijs en afgestemde begeleiding
in deze periode. Dit heeft veel extra inspanning gekost van de leerkrachten.
Ouders en de MR hebben dit gewaardeerd.
In het bijzonder heeft het project Scholen voor Morgen naast veel aandacht
gehad en zal dit blijven houden ook in het komende schooljaar. De toekomstige
huisvesting van de Wije zal in de toekomst gaan plaatsvinden op het Spoc
(voorzieningencentrum). In brede zin staat de Wije positief tegenover deze
plannen. De Wije en de MR zullen betrokken blijven bij de voorbereidingen en
blijvend worden geinformeerd.
Ten aanzien van de OV vindt terugkoppeling plaats in de MR. Onderwerpen
vanuit de OV als oud papier, feesten en activiteiten zijn teruggekoppeld.
De MR heeft gedurende het schooljaar kennisgenomen van de aankondiging van
het Rijksprogramma Nationaal Programma Onderwijs (NPO) waarop ook De Mare
als schoolbestuur een indiening kan doen. Dit nationaal programma stimuleert
scholen om eventuele achterstanden door Corona in te lopen. In het komende
schooljaar zal De Mare namens de scholen een plan indienen. De MR wordt dan
hierover geïnformeerd en advies gevraagd.
Elske Veltjen zat namens de teamgeleding zitting in de GMR en zorgde ervoor
dat wij tijdens de gezamenlijke start bijgepraat werden.
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