Jaarverslag MR – 2020-2021
September 2021

Dit is het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van basisschool Het Zuiderpad over het
schooljaar 2020/2021. 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:
Schooljaar 2020-2021
Taak
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Personeel
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P

Helma Duighuisen
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Marion Tromp

Voorzitter

O

07/2017

07/2020

Carry Cobussen

Penningmeester,

P

07/2015
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Lief en Leed
Nienke Arends

GMR

O

04/2019

07/2022

Hilde Kling

Kascontrole

P

09/2020

07/2023

O

04/2019

07/2022

Sharepoint
Petra van Essen

Inkomende post
mail

De MR heeft dit schooljaar 9 vergadermomenten gehad. Waarvan 8 via teams.
De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen:
- Informatie financiën Stichting Kans en kleur (Begroting)
- Privacy beleid
- Coronamaatregelen
- Ervaringen thuisonderwijs
- Onderwijssysteem (Leerplein)

- Coronagelden
- Vakantierooster/vrije dagen
- Verkiezingen
- Evaluatie jaarplan Het Zuiderpad 2020/2021
- Opstellen activiteitenplan
- Begroting MR
- Jaarverslag MR
- Functies/Taakverdeling.
- Criteria afvloeiing
- Analyse opbrengsten, opbrengstenkatern.
- Veiligheidsplan
- Vaststellen uitvoering klachtenregeling
- De formatie, vaststellen groepsindeling.
Hilde heeft de basiscursus MR 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.
Tot slot
Meer informatie over hetgeen besproken is kunt u vinden in de notulen.
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.

