
Jaarverslag MR Nieuwerkerk a/d IJssel 2020-2021
Vergaderfrequentie
In schooljaar 2020-2021 is de medezeggenschapsraad (MR) 8 maal bijeengekomen, met
vergaderingen in september, november, december (extra ivm begroting), februari, maart, mei
(extra ivm NPO-aanvraag), juni en juli. Alle vergaderingen, met uitzondering van de
vergadering in september 2020, hebben vanwege de Corona-maatregelen online
plaatsgevonden.

Bezetting
In schooljaar 2020-2021 is de samenstelling van de MR en afvaardiging GMR ongewijzigd
gebleven;

De oudergeleding: De personeelsgeleding

Ab Wierenga lid MR (5-2020)
voorzitter

Ellie Louwerse lid MR (8-2017)

Wim Moerman lid MR (8-2019)
GMR-lid

Wilna ten Bosch lid MR (8-2019)

Madelijn van Wijnen lid MR (9-2020) Aja de Witt lid MR (9-2014)
secretaris

Femke Verhoeckx lid GMR (9-2019)

Overleg directie-MR
Voorafgaand aan de MR vergaderingen vindt er, zo mogelijk en indien gewenst, overleg
plaats tussen de MR en de directeur van de school. De voorzitter en de secretaris van de MR
nemen hieraan deel. In dit overleg worden de actualiteiten besproken. Het vooroverleg heeft
in 2020-2021 vier keer plaatsgevonden (ter voorbereiding op de MR vergaderingen van
september, november, februari en maart). Daarnaast heeft de directie de MR-vergaderingen
van september, december en mei (deels) bijgewoond.

Besluitvorming
De MR heeft positief ingestemd met:

• Werkverdelingsplan (taakbeleid) 2020-2021 (PMR)
• Schooljaarrooster 2021-2022 (MR)
• Aanvraag NPO-gelden (PMR)
• Schoolgids 2021-2022 (OMR)

Er heeft geen formele besluitvorming plaatsgevonden over:
• Jaarplan 2020-2021 (PMR)
• Schoolformatieplan 2021-2022 (PMR)

Positief advies is er gegeven over:
• Vakantierooster 2021-2022 (OMR)
• Convenant overstaproute PO-VO
• Begroting 2021
• beschikbaar stellen van zelftesten voor het personeel
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De MR heeft verder:
• kennis genomen van het schooljaarverslag 2019-2020
• Jaarverslag MR 2019-2020 vastgesteld
• stem uitgebracht op kandidaat OPR-leden van het Samenwerkingsverband

Overige aangelegenheden schooljaar 2020-2021
- In 2019-2020 heeft de MR voorgesteld dat het team, nu er een aantal nieuwe

collega's zijn en er een nieuwe directie is, stilstaat bij de samenwerking, de
communicatie, het werkklimaat e.d. en zijn er voorbereidende gesprekken gevoerd
met de directeur. Een teamgesprek stond gepland voor schooljaar 2020-2021 en
heeft plaatsgevonden in november. Terugkoppeling aan de directie en vervolgens
bespreking teambreed heeft plaatsgevonden in januari & februari 2021 (proces liep
vertraging op a.g.v. corona, schoolsluiting, afstandsonderwijs en noodopvang). Er zijn
afspraken gemaakt over de communicatie en er stond een evaluatie gepland in juni.
Vanwege de afwezigheid van de directeur heeft dit nog niet plaatsgevonden.

- De knelpunten van het overblijven zijn opnieuw regelmatig ter sprake gekomen.
Daarnaast zijn de corona-maatregelen van invloed geweest op de mogelijkheden het
overblijven te organiseren. Dit heeft geleid tot aangepaste overblijftijden. De groepen
hebben m.i.v. schooljaar 2020-2021 een half uur buiten pauze, onder toezicht van de
overblijfvereniging. Naast het buiten spelen hebben de kinderen rond de lunch een
kwartier pauze in de klas en eten zij met de leerkracht.

- In de loop van het schooljaar heeft de MR een aantal keer overleg gevoerd met de
Oudervereniging. De Oudervereniging heeft een aantal nieuwe bestuursleden en
heeft de plannen van de OV gedeeld met het team en de MR.

- Medio december 2020 sloten de scholen opnieuw a.g.v. de Coronacrisis. De school
organiseerde opnieuw het ‘onderwijs op afstand’ en er werden aanpassingen gedaan
t.o.v. het afstandsonderwijs zoals dat in het voorjaar van 2020 werd verzorgd. Het
was opnieuw een ingrijpende verandering voor de teamleden. Ook de organisatie van
de noodopvang bleek een belasting voor het team.

- Medio februari startte het onderwijs weer op school. Voor het organiseren van de
herstart zijn de protocollen aangepast. E.e.a. vroeg voorbereiding en overleg. De MR
is hier in betrokken.

- Het Inspectierapport Stichting Monton werd beschikbaar voor het schoolteam. De
tekst over Montessorischool Nieuwerkerk riep reacties, vragen en zorg op bij
teamleden. Dit was aanleiding voor gesprekken met directie en bestuur. Het heeft er
toe geleid dat de tekst over de Montessorischool Nieuwerkerk in het Inspectierapport
is aangepast.

- De school krijgt te maken met een iets teruglopend leerlingaantal. Team, MR en
directie hebben intensief overleg gevoerd over het behoud van 9 groepen voor
schooljaar 2021-2022.

- De overheid heeft extra geld beschikbaar gesteld voor het onderwijs, voor de duur
van twee jaar. Het geld is bestemd om achterstanden weg te werken die zijn ontstaan
in de Corona-periode. Scholen moeten hiervoor een aanvraag indienen. Het team
heeft hiervoor overleg gevoerd o.b.v. het ‘menu’ zoals dat door het Ministerie is
opgesteld en directie en IB hebben de aanvraag opgesteld.
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