Medezeggenschapsraad van de Spreng
Jaarverslag 2020-2021

1. Samenstelling MR
De samenstelling van de MR in het jaar 2020-2021 was als volgt:
Oudergeleding:
Klaske de Haan (voorzitter)
Marieke Benedictus
Nienke ten Wolde

Personeelsgeleding:
Marije de Moor
Ymkje de Beer (secretaris)
Maureen Zuidersma

2. Jaarverslag afgelopen jaar (2019-2020)
Op het gepubliceerde jaarverslag die via de mail is verzonden zijn geen vragen of reacties
binnengekomen.
3. Beleidsuitvoering schooljaar (2020-2021)
De MR heeft het afgelopen jaar 8 keer vergaderd. Voor veel zaken op het gebied van
bestuursbeleid en arbeidsvoorwaarden heeft de MR bevoegdheden afgestaan aan de GMR
(Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad). Dit zijn zaken die voor alle scholen,
verbonden aan het bestuur, gelden. Zaken die in de GMR aan de orde komen worden in de
MR besproken. Op de agenda van de MR staan een aantal vaste agendapunten volgens een
jaarplanning (staat op de website) waaronder ook het punt “ingekomen stukken”.
Wanneer er zaken zijn die de ouders bezighouden, kunnen ze hiermee naar de MR.
De MR onderhoudt contacten met haar achterban (ouders en leerkrachten) door het plaatsen
van informatie op de website. Agenda’s, notulen en jaarplanning van de MR zijn hier voor
belangstellenden beschikbaar.
4. Wat besproken werd in de MR in het cursusjaar 2020-2021
In de MR worden beleidsmatige zaken op schoolniveau besproken. Enkele onderwerpen
lichten we toe. Voor het overige noemen we alleen de onderwerpen. Wanneer er bij u vragen
leven over één van de onderwerpen horen we dit graag van u!
De ontwikkelingen op de Spreng rondom het corona virus
Op woensdag 16 december 2020 ging de school weer dicht om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Vanaf dat moment heeft de MR de vergaderingen online opgepakt.
Tijdens de eerste lock-down in maart 2020 heeft het team een hoop uitgezocht en
‘uitgevonden’ om het thuisonderwijs vorm te geven. Door middel van websites werd het
huiswerk doorgegeven en via Teams kregen de leerlingen online onderwijs.
Tijdens de 2e lock-down kon het team dit vrij makkelijk weer oppakken. Er is meer online
contact geweest met de leerlingen. De noodopvang werd weer geregeld op de Spreng en niet
meer op een centrale plek. Er waren veel leerlingen die gebruik hebben gemaakt van de
noodopvang. Dit maakte dat de leerkrachten veel op school aan het werk waren.
De MR is goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op het gebied van
thuisonderwijs en de oudergeleding van de MR kon hun eigen thuisonderwijs ervaringen

delen met de PMR. Er zijn ideeën en tips uitgewisseld. Op 9 februari 2021 ging de school
weer open.
Onderwijstijd in de bovenbouw
Dit schooljaar hebben we als MR onderzocht of er voldoende onderwijstijd is in de
bovenbouw en of de onderwijstijd eventueel willen uitbreiden door op de woensdagmiddag
ook tot 13:45 naar school te gaan, i.p.v. 12:30.
De PMR heeft hierover verschillende gesprekken gevoerd tijdens teamvergaderingen. Het
hele bovenbouwteam stond er achter om de onderwijstijd uit te breiden. Groep 3 is hierin ook
meegenomen, voornamelijk omdat het schoolzwemmen veel onderwijstijd kost. Het
schoolzwemmen duurt een uur, maar met reis- en verkleedtijd kost het een uur extra.
Groep 1 en 2 maakt teveel uren, daarom hebben zij al een aantal extra studiedagen ingepland
in een schooljaar. Wanneer ook groep 1 en 2 op woensdag tot 13:45 naar school gaat, moet er
nog een extra studiedag worden ingepland. Dat vond de onderbouw niet wenselijk en daarom
is afgesproken dat groep 1 en 2 op woensdag tot 12:30 naar school gaat en groep 3 t/m 8 tot
13:45.
In het nieuwe schooljaar worden de nieuwe schooltijdens geëvalueerd door het team en de
MR.
Voor de overige zaken volstaan we met het noemen van de gespreksonderwerpen.
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5. Beleidsvoornemens
De MR zal haar beleid het komend jaar, naast het in stand houden van een open dialoog met
directie, team en ouders, richten op het uitwerken van een gezonde school en communicatie
met ouders.
Heeft u vragen of opmerkingen: kunt u contact opnemen met onderstaande.
15-11-2021
Ymkje de Beer-Luimstra

Secretaris MR
Mail: ymkje.luimstra@pcbosmallingerland.nl
0512-545042 (School, aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag)

