Jaarverslag mr 2020-2021

Vanwege Corona was alles anders dan normaal. De mr vergaderingen vonden
plaats via Teams en ook de onderwerpen die we bespraken hadden soms met
Corona te maken.

September:
• Zo vond de mr het niet fijn dat er geen informatieavond had
plaatsgevonden aan het begin van het jaar en misten ze een persoonlijk
gesprek over de leerling.
De ouders van de mr geven aan dat ze liever toch een laatste gesprek hadden
gehad en een informatieavond in aangepaste vorm. Er was geen afsluiting en
er is geen opstart met de ouders geweest.
De directie nam het als verbeterpunt mee.

• Vanwege de opstart van een 0 groep is men bezig met het bekijken van
mogelijkheden tot uitbreiding van de school. Deze groep is in maart
gestart in de hal van de school omdat er verder nog geen ruimte
beschikbaar was.
• Management rapportage jan- juli is besproken. Concreet gaan we de
twee aanbevelingen doen van Dalton, netwerk aanpassen,
duurzaamheid is belangrijk, de rol van de leerkracht: wat mogen we
verwachten en wat voor stappen gaan we ondernemen en een
juniorcollege starten.
• Er is gestart met een enquête over het continurooster.
Februari:
•

Management rapportage aug. Dec. Eerste evaluatie gehad d.m.v.
startgesprek hier zijn verschillende mensen van de Wingerd bij aanwezig
geweest. Er zijn verschillende punten aan bod gekomen die ontwikkeling
behoeven. Bijv. Dwarsdoorsnede, kwaliteit van het onderwijs, scores

cito, ontwikkelend leren, duurzaamheid van de school, juniorcollege,
continurooster.
• Obo heeft 14 lijnen uitgezet. Je hoeft ze niet allemaal te volgen. Kijken
wat er bij de school past.
• Met deze lijnen gaan we aanhaken:
• Opleidingsschool voor pabo studenten (is gevraagd of we dat willen
worden.)
• Obo wil klassen bezoeken. Ze willen de kwaliteit van de leerkrachten in
kaart brengen. Kijkwijzer voor leerkrachtvaardigheden is rondgestuurd.
• 2- 12 jaar onderwijs.
• 10-14 jaar onderwijs daar zijn we ook volop mee bezig. (Juniorcollege)
• Professionele leergemeenschap.

• Begroting: Karin legt de begroting uit. Hier zijn geen opmerkingen over.
De begroting gaat zoals afgesproken. Liselot geeft aan dat we ons aan de
afspraken houden. Het gaat prima met de financiën.
Februari:
• Na de lockdown in februari hadden we een korte bijeenkomst in Teams
over de maatregelen die de school nam om veilig naar school te kunnen
gaan in Coronatijd.
Mei
• Onze voorzitter geeft aan dat hij ons aan het einde van het schooljaar
gaat verlaten.
• Slob geeft 700 euro per kind. Dit moet in 2 ½ jaar uitgegeven worden.
Om de achterstand vanwege corona weg te werken. We bespreken met
het team wat we met deze inkomsten kunnen doen. Onze jaarplanning
moet aansluiten bij deze NPO gelden. De school is nu aan het bekijken
waar we dit geld aan gaan besteden.
• OBO heeft bureau focus PO ingeschakeld. Focus PO heeft een scan van
onze school gemaakt. Op de Wingerd is winst te behalen bij de groep
kinderen die in het midden zitten. Score 3 bij Cito.

• Vanuit OBO kwam de vraag om op papier te fuseren met basisschool De
Wending. Dit om voor deze school een eigen BRIN nummer te
bemachtigen. Dit kan alleen als ze losgekoppeld worden van basisschool
Bergop. Door deze constructie toe te passen kan dit over een paar jaar
plaatsvinden.
Na uitgebreid beraad en onder bepaalde voorwaarden heeft de mr ingestemd
met deze constructie.
Onze voorwaarden waren: Reserve gelden moeten goed in beeld gebracht
worden. Van de Wingerd en de Wending. Is er duidelijk zicht op? De
directeurentoeslag mag niet uit het weerstand vermogen betaald worden. Uit
welke gelden worden de directeuren betaald? Totaal geen financiële
consequenties niet voor de ouders, personeel en de kinderen. Financiële
reserves blijven reserves van de Wingerd.
Juli
• Npo gelden zijn bekend. We ontvangen 250.000 euro. Dit moet
verantwoord worden. Jaarplan moest hierbij aansluiten. NPO gelden
moeten worden goedgekeurd door mr. Het is een teambesluit geweest.
Van de Npo gelden wordt o.a. aangeschaft: instructietafels, leerpleinen,
chrome Books, meer ondersteuning in de klas ( twee onderwijs assistentes),
een extra leerkracht, methode plus Engels, nieuwe methode begrijpend lezen,
extra uitje, materialen bewegend leren. 5 digitale prowiseborden, studiedagen,
nieuw leerlingvolgsysteem van Cito, dramamaterialen, techniekmaterialen,
nieuw podium in de aula.
• Er komt geen unit voor groep 1-2. De oppervlakte van onze school is
groot genoeg voor het aantal leerlingen. De gemeente geeft geen
goedkeuring. Obo gaat in de speelzaal een lokaal bouwen.
• De ouders krijgen een brief mee over de fusie vanwege het BRIN
nummer van de Wending met de Wingerd.
• De groepsindeling en het formatieplan zijn met de mr besproken.
• Dit schooljaar zijn er ook nog nieuwe leerkrachten en onderwijs
assistentes aangenomen. Bij deze sollicitatiegesprekken is steeds een lid
van de mr aanwezig geweest

