Emmeloord, november 2021

Jaarverslag Medezeggenschapsraad
Albert Schweitzerschool
Schooljaar 2020/2021

Aan ouders, verzorgers en leerkrachten van de Albert Schweitzerschool.
U ontvangt van ons het jaarverslag MR (Medezeggenschapsraad) 2020/2021
We hebben geprobeerd het zo leesvriendelijk, kort en bondig mogelijk te houden.
Vragen? Stel ze gerust tijdens de AC-jaarvergadering, anders via de mail mr.kbsalbertschweitzerschool@aves.nl
Jaarverslag:
Afgelopen schooljaar heeft de MR zich opnieuw ingezet om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de
school, het beleid, het onderwijs en alles wat daarbij komt kijken.
We komen 6 X per jaar bij elkaar, dit zijn soms gezamenlijke vergaderingen gecombineerd met SAC, waarbij de
directeur ons op de hoogte houdt van de lopende zaken. Bij bepaalde zaken heeft de directeur ons advies en/of
instemming nodig.
De SAC is het klankbord voor de directeur en heeft geen wettelijke bevoegdheden. De MR heeft echter een aantal
wettelijke bevoegdheden, die niet bij de SAC liggen. Indien er instemmingsrecht aan een veranderonderwerp moet
worden verleend, dan zal de MR dit in een eigen vergadering verder bespreken en afhandelen. Een voordeel van
gezamenlijk vergaderen is dat er meer ouders mee kunnen denken met de MR. Hieronder volgt een overzicht van
punten die het afgelopen schooljaar binnen de MR aan de orde zijn geweest.
De schoolgids.
De MR heeft in deze instemming verleend aan de nieuwe schoolgids.
De schoolgids is altijd op de website na te lezen.
School(werk)plan
Het nieuwe school(werk)plan voor 2019-2024 is besproken en goedgekeurd door de MR.
Schooljaarplan 2021/2022
Zoals elk jaar zijn wij dit jaar geïnformeerd over het schooljaarplan (2021/2022) door de directeur.
Hier hebben wij instemming aan verleend.
Taakbeleid.
Het taakbeleid op school wordt ieder jaar vastgesteld en komt ook langs in de MR.
In het taakbeleid staat vermeld welke leerkracht welke extra taken gaat doen in dat schooljaar.
Begroting.
We hebben als MR de begroting onder ogen gehad en doorgesproken met de directeur.
De MR heeft adviesrecht en heeft een positief advies gegeven.
Groepsbezetting en -indeling (formatie).
Voor het nieuwe schooljaar (schooljaar 2021/2022) is de formatie besproken binnen de MR. De MR heeft positief
gereageerd op de afwegingen die gemaakt zijn.

Continurooster
Afgelopen jaren is er vaak gepraat over het continurooster.
Door de coronamaatregelen is de Albert Schweitzer al eerder begonnen met een continurooster. Doordat de ouders,
kinderen en team hierdoor al ervaring opdeden met een continurooster is er een vragenlijst rond gegaan over de
ervaringen hiervan. Een groot aantal was er positief over en dat is meegenomen in de verdere ontwikkeling van het
proces. Vanuit het Onderwijsbureau Meppel kregen wij ondersteuning. Met ingang van het schooljaar 2021/2022 is
het continurooster definitief ingegaan.
Coronamaatregelen
Het was een bijzonder schooljaar door de coronamaatregelen. De MR werd op de hoogte gehouden door de directeur
en heeft meegedacht waar het kon.
Verbouwing school
De MR heeft meegepraat en meegedacht met de verbouwing/renovatie. De bouw is van start gegaan en inmiddels
voltooid. In januari 2021 hebben alle groepen hun intrek genomen in het hoofdgebouw.
Nieuwe MR leden
In het schooljaar 2020/2021 zullen er twee MR leden weggaan. Eén ouder en één teamlid. In maart/april 2021 zal er
een oproep komen voor de ouders. De procedure wordt dan uitgelegd en ouders, die willen, kunnen dan hun interesse
tonen. Binnen het team wordt er een nieuwe kandidaat gezocht.
Namens de ouders heeft Elmer Timmer plaats genomen in de MR en namens het team Wilma Meijer.

Met vriendelijke groet,

Namens de gehele MR.
Klaske Hornstra (ouder)
Elmer Timmer (ouder)
Esther van der Horst (teamlid)
Wilma Meijer (teamlid)
mr.kbsalbertschweitzerschool@aves.nl

