Jaarverslag MR 2019 – 2020
Vergadering 17-09-2019
-

Aangezien een directeur geen vaste plaats in mag nemen in de MR, maar het wel
noodzakelijk is dat een MT lid onderdeel is van de MR, neemt Stans dit jaar de rol van Isabel
over.
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- Het statuut en regelement van de MR hoeft dit schooljaar niet te worden aangepast, evenals
de specifieke jaardoelen.
- Aan het begin van het schooljaar is het schoolverbeterplan doorgenomen. Zowel team- als
oudergeleding van de MR zijn positief over de ingezette koers dit schooljaar.
- Dit schooljaar heeft Stans als nieuw lid van de MR de cursus van de CNV Academie gevolgd.
- De schoolplein opruimdag zal er dit jaar iets anders uit komen te zien. De OR heeft
aangegeven deze taak niet op zich te willen nemen dit schooljaar. Isabel vraagt welke hulp er
vanuit de gemeente beschikbaar is.

Vergadering 25-11-2019
-

-

De nieuwe zorgstructuur is doorgenomen. Er zijn geen vragen vanuit de MR, het document is
helder.
Het schoolconcept inclusief het nieuwe visiestuk van de Maria Goretti is door Isabel naar de
MR leden toegestuurd. Zij zijn tevreden over de inhoud en over de bondige schrijfstijl. Er zijn
geen op-/aanmerkingen.
De oudergeleding van de MR stemt in met het geven van Engels onderwijs aan ál onze
leerlingen, vanaf groep 1.
Er wordt gesproken over een nieuwe naam voor de school. Op deze manier kan de school
zich losweken van het oude imago en gaan we met een frisse start het KEC in. De MR leden
kunnen zich vinden in het idee om een nieuwe naam te bedenken voor de school.

Vergadering 09-01-2020
-

-

-

Michiel Leijser is aangesloten met de vraag hoe de invulling van de positie van directeur door
Isabel door de MR wordt ervaren. De MR geeft aan zeer tevreden te zijn over de
werkzaamheden van Isabel.
Er wordt gesproken over de positionering van de Maria Goretti. Wij hebben geen specifiek
onderwijs concept. Scholen in de omgeving hebben dat steeds vaker wel en dit is
aantrekkelijk voor jonge ouders. Er wordt daarom nagedacht over een passend
onderwijsconcept voor de Maria Goretti, waarbij dan ook een nieuwe naam zou passen.
De nieuwe strategische koers van Lijn 83, welke ook terug komt in ons schoolplan, wordt
toegelicht. Hier zijn geen vragen over.
Het schoolplan is gelezen en ondertekend door de MR.

-

PR van de school: Op 4 en 5 februari vinden de info-avond en het open huis plaats. Er zijn
hiervoor posters en flyers gemaakt. Daarnaast komen de peuters op onez school een
optreden geven en organiseert de bovenbouw een verkeersdag.

Vergadering 19-05-2020
-

-

De formatie en groepsbezetting wordt toegelicht, de MR geeft hier akkoord voor.
Er worden afbeeldingen van het KEC getoond. Ron en Bart bekijken de afbeeldingen beide en
geven de foto’s daarna, inclusief eventuele opmerkingen, terug aan Isabel.
De trendanalyse van de toetsing Midden 19-20 laat een voorzichtige stijgende lijn zien. De
oudergeleding geeft hiervoor ocmplimenten aan het team.
De oudergeleding van de MR heeft weinig gehoord van ouders (mede door Covid-19) over de
start van de 2/3 groep en de start van Mikado.
Er wordt gevraagd naar de communicatie en ouderbetrokkenheid. De MR oudergeleding
geeft aan dat de nieuwsbrief en ouderportaal berichten duidelijk en helder zijn. De
Facebookpagina zou nog actiever gebruikt mogen worden, dit wordt goed bekeken.
Er wordt gesproken over een kleine attentie voor alle kinderen van het MR budget. Dit is
helaas niet mogelijk.

Vergadering 30-06-2020
-

-

-

De oudergeleding van de MR ontvangt de schoolgids van Isabel en bekijkt deze voor de
eerste vergadering in het nieuwe schooljaar.
Na de corona maatregelen willen wij graag ouders weer terug de school in en dat kinderen
weer samen gaan buiten spelen.
Er wordt gesproken over de optie om een gezonde school te worden. Dit wordt volgend
schooljaar verder uitgezocht. De oudergeleding van de MR staat hier achter.
Op de trendanalyse aan het einde van het schooljaar is te zien dat begrijpend lezen en
spelling in gelijke mate zijn gescoord. Op rekenen en woordenschat zijn de leerlingen in de
periode van het thuisonderwijs over het algemeen wat achteruit gegaan.
Volgend schooljaar zullen er op de Maria Goretti geen traditionele zwarte pieten te zien zijn.
De oudergeleding van de MR kan zich vinden in het proces waarmee tot deze conclusie is
gekomen.
In het nieuwe schooljaar zal er een cursus plaatsvinden onder leiding van Henk Nieborg om
de samenwerking tussen MR – OR en schoolleider te verbeteren.

