Creatief in denken en doen!

Jaarverslag MR obs et Buut
De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en
levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.
De MR vertegenwoordigt de ouders, leerlingen en leerkrachten van de school.
De MR bespreekt met de directie de ontwikkelingen van de school en de
keuze die daarbij gemaakt worden.
Voor de notulen van de vergaderingen verwijzen we naar de website
(www.etbuut.nl)
Op deze site onder het kopje ‘ouders’ staat de link naar de
Medezeggenschapsraad. Hier zijn de agenda's en notulen van de vergadering
van de MR terug te vinden.

Samenstelling van de MR
In de MR heeft dit jaar binnen de oudergeleding geen verandering opgetreden.
De huidige samenstelling is gebleven en bestaat uit de volgende ouders:
Suzan van der Vechte (voorzitter), Miloe de Jong, Sander Abbring (secretaris) en
Michel Sterenborg.
In de personeelsgeleding hebben wat veranderingen plaats gevonden.
Maartje ten Wolde heeft de MR verlaten. Daar kwam voor in de plaats Dolores Bot.
Dolores Bot ging naar een andere baan en werd vervangen door Miranda Mulder.
Heidi Westers verliet in december de school en werd vervangen door
Marjolein Hilferink.
De huidige samenstelling is als volgt: Irene Jongejans, Marja Latenstein,
Miranda Mulder en Marjolein Hilferink.
Dit schooljaar is Dea Sombroek (adjunct-directeur) tijdens de vergaderingen aanwezig
geweest vanuit het bevoegd gezag.
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De behandelde onderwerpen
Afgelopen schooljaar is de MR 5 keer bijeen geweest.
Het eerste gedeelte van een vergadering is altijd openbaar. Gedurende het
schooljaar is er een keer een ouder als toehoorder geweest
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De volgende onderwerpen zijn onder meer besproken:
Ingekomen stukken (iedere vergadering);
Taakverdeling en formatie MR;
Punten vanuit de GMR (iedere vergadering);
Status nieuwbouw (iedere vergadering);
Huishoudelijk reglement MR;
Verkeersveiligheid;
Opbrengsten CITO;
Jaarplan;
Freekids;
Schoolplan;
Planning activiteiten schooljaar en inzet ouders hierbij;
SOP (school ondersteuningsprofiel);
Formatie;
Begroting;
Ouderbijdrage;
Communicatie;
Corona.

MR Cursussen
In maart konden we deel nemen aan twee cursussen. Voor de nieuwe leden
was er de MR start cursus en een cursus MR begroting.
Door het coronavirus gingen de cursussen niet door en zijn ze verplaatst naar het volgend
schooljaar.

Covid-19
Door het coronavirus konden de vergaderingen niet meer rond de tafel plaats vinden
en hebben we de laatste twee vergaderingen gevoerd met behulp van videobellen.
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Financieel verslag oudergelden schooljaar 2019-2020
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Begroting oudergelden schooljaar 2020-2021
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