Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2021-2022
Samenstelling MR :
Voorzitter: Arbertina van Bruchem (namens de ouders)
Secretaris: Anneloes van Klaren (namens het personeel)
OMR-Lid : Pieter van Loenhout (namens de ouders)
Notulist: Simone de With (namens het personeel)
Vanaf schooljaar 2021-2022 neemt Pieter van Loenhout deel aan de MR namens de
oudergeleding.
●

●
●
●

Dit jaar heeft de MR opnieuw het proces van de totstandkoming van het werkverdelingsplan
steeds kritisch gevolgd. Dit plan heeft als doel een evenwichtige werkverdeling op school te
realiseren, waarbij de dialoog op school leidend is.
De personeelsgeleding ziet toe op de naleving van de Cao, zodat dit plan bijdraagt tot een
daadwerkelijke werkdrukverlaging. Ook zijn de andere personeelsleden hierin betrokken,
zodat er draagkracht is voor de uitvoering van het werkverdelingsplan.
De MR heeft de uitvoering van het jaarplan gevolgd. De werkgroepen hebben de doelen van
het afgelopen schooljaar geëvalueerd.
De MR heeft een adviserende rol gehad omtrent de Corona maatregelen op de Jan
Bunnikschool.
De MR is met het team van de Jan Bunnik in gesprek gegaan over de verdeling van de NPO
gelden. Deze gelden zijn aan de school toegekend voor herstel en ontwikkeling van het
onderwijs, tijdens en na corona. De directie heeft een videofragment opgenomen om de
ouders te informeren over de besteding van de gelden. De MR heeft instemming verleend
aan de verdeling van de NPO gelden.

De MR heeft advies aan de directie verleend inzake:
● Planning studiedagen en vakantierooster 2022/2023
● Schoolbegroting kalenderjaar 2022
● Jaarplan 2021-2022
● Subsidies NPO gelden Jan Bunnik
● Onderwerpen ouderklankbord
● Vernieuwing website
Tevens heeft de MR gebruik gemaakt van het recht van instemming betreffende:
● Schoolformatieplan
● Schoolgids 2022-2023
● Werkverdelingsplan
● Akkoord om te starten met drie kleutergroepen in het schooljaar 2022-2023
● Subsidies NPO gelden Jan Bunnik en de verdeling hiervan.
Komend jaar doen wij weer onze uiterste best om onze school, een veilige en leerzame plaats voor
de kinderen te laten zijn. Het welzijn van de leerlingen is dan ook een vast punt op de agenda.
Een verslag van de vergaderingen is opvraagbaar en een samenvatting kunt u nalezen in de
MR -nieuwsflits. Deze verschijnt in de “Nieuwsbrief aan ouders” en is ook in die hoedanigheid terug te
vinden op de site van de Jan Bunnik.
De MR-vergadering staat open voor iedere geïnteresseerde ouder.
Mocht u interesse hebben om een vergadering bij te wonen of een onderwerp hebben voor de
agenda, dan kunt u een e-mail sturen naar mr@janbunnikschool.nl of u wenden tot een van de
MR-leden, wij staan u graag te woord!!!
“Samen voor boeiend onderwijs”

