Adresgegevens:
De Veenscheiding 14
8539 SH Echtenerbrug
Tel. 0514 - 541800
mr.despoarsiker@cbo-meilan.nl

Adresgegevens:
De Grieën 5,
8536 VH Oosterzee
Tel. 0514 - 541950
mr.ebenhaezer@cbo-meilan.nl

Wat doet een Medezeggenschapsraad?

De MR is nauw betrokken bij het maken van het schoolbeleid. Voor de MR zijn bij de verschillende school stukken
één of meerdere van de volgende rechten van toepassing : informatierecht, instemmingsrecht, adviesrecht en
initiatiefrecht.
Inleiding:
In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over de activiteiten van het schooljaar 2019-2020. Alle MR
vergaderingen zijn van De Spoarsiker en de “Eben Haëzer gezamenlijk gehouden. Er zijn afgelopen jaar
documenten herschreven en nieuwe documenten bij gekomen. (Zie hieronder “ Onderwerpen die aan bod zijn
gekomen”)
Terugblik :
Het was een enerverend schooljaar, die vanaf maart werd bepaald door de maatregelen rondom het coronavirus.
We kregen te maken met thuisonderwijs, weekplanning via padlet en zoomcontact tussen leerkrachten en
leerlingen. Verder werden de vergaderingen die via Teams gehouden. Gelukkig werden de maatregelen in mei
iets ruimer en kon er in eerste instantie helft om helft leerlingen naar school. Vanaf 8 juni was er weer wat meer
ruimte en zijn alle leerlingen weer naar school gegaan, zij het wel onder een aantal voorwaarden. Tijdens de
laatste vergadering van de MR op 17 juni hebben wij afscheid genomen van Louise Hornstra (MR lid leerkracht
van De Spoarsiker) en Jelya Bosma (MR lid leerkracht). Het schooljaar 2020-2021 zijn de plekken, respectievelijk
ingevuld door Sjoukje Wijnia en Nadine de Kraker.

Samenstelling MR De Spoarsiker
Ouders :
• M. van den Meerschaut
• P. Leffertstra
Leerkrachten:
• L. Hornstra (voorzitter)
• Y. Kramer
•
Samenstelling MR Eben Haëzer
Ouders :
• P. Planting
• J. de Jong
Leerkrachten:
• J. Bosma (voorzitter )
• J. de Jong
Vergaderingen
In het afgelopen schooljaar heeft de MR zes gezamenlijke vergaderingen gehad.

Onderwerpen die aan bod zijn gekomen:
• Schooljaarplan
• Auditrapport
• Schoolplan
• Jaarkalender
• Duo vragenlijst
• Schoolgids
• Schoolondersteuningsprofiel
• Begroting 2020
• Portfolioleren
• Evaluatie ouderavond
• Tevredenheidsonderzoek
• Inspectiebezoek op bestuursniveau en een aantal scholen waaronder De Spoarsiker
• Formatie 2020-2021
• Schoolplein, herinrichting
• Stakingen in het onderwijs
• Thuisonderwijs
• Aanpassingen personele bezetting gedurende het schooljaar door ziekte en zwangerschappen
• Evaluatie MR
MR/GMR
Een aantal MR leden hebben de cursus Basistraining voor Medezeggenschap gevolgd. Verder is er een
gecombineerde cursus geweest voor GMR / MR verzorgd door het CNV.
Tenslotte
Volgend jaar zal er weer kritisch gekeken worden naar alles wat ons wordt voorgelegd. Heeft u onderwerpen die
u graag bespreekbaar wilt maken, u kunt ons mailen of één de MR leden persoonlijk benaderen.

