Jaarverslag MR – 2019-2020
September 2020

Dit is het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van basisschool Het Zuiderpad over het
schooljaar 2019/2020. In dit jaarverslag beschrijven wij in hoofdlijnen waar we ons het afgelopen
schooljaar mee bezig hebben gehouden.
Wie zaten er afgelopen schooljaar in de MR?
In het onderstaande overzicht is dat te zien:
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De MR is dit schooljaar 7 vergadermomenten gehad.

De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen:
- Evaluatie jaarplan Het Zuiderpad 2018/2019 en vaststellen jaarplan.
- Herzien MR reglement
- Tevredenheidsonderzoek ouders
- Opstellen activiteitenplan
- Begroting MR
- Jaarverslag MR

- Functies/Taakverdeling.
- Criteria afvloeiing
- Stakingen
- Strategisch beleidsplan Kans&Kleur
- Analyse opbrengsten, opbrengstenkatern.
- Veiligheidsplan
- Toekomstplannen gebouwen
- Besteding Salaris Stakers
- Vaststellen uitvoering klachtenregeling
De laatste 4 vergaderingen hebben we gebruik moeten maken van Teams.
Hierin bespraken we:
- Het vakantierooster
- De formatie, vaststellen groepsindeling.
- De ontwikkelingen rondom Corona
- Afsluiting voor groep 8 en het schooljaar voor alle groepen.
- Doorschuifmoment
- Afspraken hoe om te gaan met de laatste gesprekken van het einde van het schooljaar.
Petra en Nienke hebben scholingsbijeenkomsten gevolgd.

Financiën
Elk jaar heeft de MR een budget om verschillende activiteiten uit te voeren. Het budget wordt per
kalenderjaar vastgesteld als onderdeel van de schoolbegroting. In 2020 werd € 1000,- begroot voor
Het Zuiderpad.
Als het budget niet benut wordt, valt dit geld ten goede aan de school. Daarmee wordt tevens een
reserve opgebouwd, die aangesproken kan worden in geval van onverwachte kosten.
Tot slot
Heeft u vragen, problemen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. Onze gegevens vindt
u in de schoolgids, op www.zuiderpad.nl/ouders/mr/ of u kunt ons per mail bereiken op
zuiderpad.mr@kansenkleur.nl. Natuurlijk kunt u ons ook aanspreken in en om de school.
Graag willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.
De Medezeggenschapsraad van basisschool Het Zuiderpad.

