Jaarverslag medezeggenschapsraad
kalenderjaar 2020
Mytylschool De Sprienke

De leden van de medezeggenschapsraad willen op een
betrokken, professionele en constructieve manier bijdragen
aan een school die kwaliteit levert aan leerlingen, personeel
en ouders.

Woord vooraf
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de mytylschool De
Sprienke te Goes. Dit verslag heeft als doel openheid van zaken te geven over de
activiteiten van de medezeggenschapsraad gedurende het kalenderjaar 2020.
2020 was een bijzonder jaar waarin er op school veel is gebeurd. Zo was er sprake van
sluiting van de scholen als gevolg van stakingen, allerlei maatregelen in de school als
gevolg van het Corona-virus, de overschrijving van de VSO leerlingen van de Deltaschool
naar de Sprienke en het vertrek van de directeur, allemaal zaken waarin de MR meedenkt
en soms een advies- of instemingsrecht heeft. Daarnaast zijn de gebruikelijk onderwerpen
aan de orde gekomen welke hieronder staan vermeld.
Om over een aantal van deze onderwerpen goed te kunnen meedenken is het belangrijk dat
de MR op de hoogte is van de mening en gevoelens van ouders, leerlingen en personeel.
De MR heeft het dan ook zeer op prijs gesteld dat u haar op de hoogte heeft gehouden van
uw vragen en inzichten inzake de school. Op deze manier kon de MR meer bijdragen aan en
meer inzicht krijgen in het beleid van school en alle zaken die daar mee gepaard gaan.
De MR hoopt daarom dat u, ook het komende jaar, het ons weer laat weten als de MR iets
voor u kan betekenen.

Samenstelling van de medezeggenschapsraad 2020
De medezeggenschapsraad van de Sprienke was gedurende 2020 als volgt samengesteld:
Oudergeleding
Mevr. Iris Martina
Mevr. Judith den Engelsman
Mevr. Marjolein Essenburch
Personeelsgeleding
Mevr. Lisette Veldhuizen
Mevr. Vicky Huiszoon
Mevr. Stephanie Wisse

Voorzitter

Secretaris

De structurele overlegpartner van de medezeggenschapsraad was Dhr. Hans Willemstein,
directeur ( tot 1 augustus 2020) en mevr. A. Ruijtenberg directeur a.i. ( vanaf 1 augustus
2020) van de school.

Onderwerpen die ter tafel kwamen
Instemming gevraagd en gegeven:
 Schoolverslag 2019-2020
 Jaarplan 2020-2021
 Vakantierooster 2020-2021
 Formatieplan schooljaar 2020-2021
 Protocol maatregelen in school inzake het Corona-virus
 Overschrijven VSO-leerlingen Deltaschool naar de Sprienke
 Begroting 2020
Jaarrekening 2019: instemming is niet gevraagd
Instemming gevraagd en niet gegeven:
 Werkdrukverdelingsplan voor 2020-2021
Advies gevraagd en gegeven:
 Benoeming nieuwe directeur
Besproken zonder instemming of advies:
 Fusie Korre-Respont
 Communicatie met ouders vanuit school over:
o vervanging binnen klassen
o sluiting van de school
o inbreng wensen inzake vacature directeur
o enquete afstandsonderwijs ( niet opgepakt in 2020)
 De notulen leerlingenraad
 GMR-notulen
 Jaarverslag MR 2019
 IKC, waaronder kennismaking tussen beide MR-en.
 Speerpunt MR voor 2020-2021: kennis opdoen over begroting en jaarrekening
 Functiebouwhuis de Korre
 4 daagse schoolweek VSO
 Nieuwsbrief
Samenvattend:
Het was een pittig jaar waarin de MR 7x bij elkaar is gekomen om bovenstaande zaken te
bespreken en waarbij tussendoor regelmatig mailcontact was. Communicatie was dit jaar
belangrijk. Dit was o.a. zichtbaar in het feit dat dit onderwerp regelmatig terugkwam op de
agenda bij verschillende onderwerpen en in het proces van de aanname van de nieuwe
directeur. Dit laatste was een open proces waarin alle geledingen in school mee konden
denken.
Daarnaast waren belangrijk items: maatregelen omtrent corona, stakingen en de gevolgen
hiervan binnen het onderwijs en het samenvoegen van de leerlingen van de VSO van de
Deltaschool en de Sprienke. Voor het personeel kwam daarbij nog het nieuwe
functiebouwhuis en het werkdrukverdelingsplan.
De MR heeft geprobeerd dit jaar hierin zo goed mogelijk mee te denken en naar eer en
geweten te handelen.

MR de Sprienke

