JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2020-2021
Hieronder volgt een kort jaarverslag van de medezeggenschapsraad van obs ’t
Hunnighouwersgat over het schooljaar 2020-2021.
In het schooljaar 2020-2021 zitten namens de oudergeleding Doortje Swart (voorzitter) en
Cornee Delhez in de MR. Namens het team zitten Corien Bijlsma en Grietje Mink in de MR.
Afgelopen jaar hebben er 4 vergaderingen plaatsgevonden, in eerste instantie telefonisch.
De laatste vergadering was een fysieke bijeenkomst.
Dit schooljaar was een bijzonder jaar. Door alle perikelen rondom Covid-19 zijn we bijna
vergeten wat er nog meer gebeurde. De eerste gesprekken waren daarom veel gericht op
veranderingen in het Covid-19 beleid. Ook gedurende de lockdown werd de MR betrokken
bij de veranderingen in het beleid. Tijdens de laatste bijeenkomst zijn het schooljaarverslag
20-21, schooljaarplan 21-22 en de schoolgids besproken.
In de bijeenkomsten van de MR zijn jaarlijks terugkomende zaken uit het werkplan
besproken zoals:
- Het schooljaarplan
- Schoolgids
- Schoolbegroting
- De jaarkalender
- Het formatieplan
- Het School ondersteuningsplan
- RI&E (risico inventarisatie en evaluatie)
- Jaarplan van het bestuur
- Sociaal jaarverslag bestuur
- Integraal personeelsbeleidsplan bestuur
Dit werkplan is een leidraad voor de MR, om overzicht te houden op de werkzaamheden en
activiteiten. De notulen van de vergaderingen zijn te lezen op de schoolwebsite
www.hunnighouwersgat.nl
We kregen in december 2020 weer te maken met een nieuwe lockdown vanwege Covid-19.
De school werkte volgens het protocol voor het basisonderwijs, waarin de richtlijnen en
adviezen stonden hoe het onderwijs in te richten.
In februari 2021 mochten de kinderen weer naar school, na een periode thuisonderwijs
gehad te hebben. Wij, als MR, hebben positieve reacties gekregen over de manier waarop
onze school dit thuisonderwijs vormgaf. En toch was iedereen, zowel ouders/verzorgers,
leerkrachten en kinderen blij om weer naar school te kunnen.

MR 2021-2022
Personeelsgeleding: Corien Bijlsma en Grietje Mink
Oudergeleding: Doortje Swart en Cornee Delhez
Zijn er naar aanleiding van dit verslag vragen of onduidelijkheden dan kunt u dit doorgeven
aan één van de leden van de MR. Wij willen u laten weten dat de MR vergaderingen
openbaar zijn. U bent van harte welkom tijdens deze vergaderingen.
Donderdag 7 oktober is er een koffieronde op school van 8.15 - 9.00 uur. U bent van harte
welkom om onder het genot van een kopje koffie of thee met ons van gedachten te
wisselen.
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