Veluwelaan 47
8443 AJ Heerenveen
0513 – 63 19 48
email mr.obsroute0513@ambion.nl

Jaarverslag medezeggenschapsraad 2020-2021 OBS Route 0513
Inleiding
De medezeggenschapsraad is dit schooljaar zeven keer in vergadering bijeen geweest, te weten op:
17 september en 12 november (online) 2020.
21 januari (online), 11 februari (online), 18 maart (online), 22 april (online) en 17 juni 2021.
Directeur Rina Franke was als adviseur/gast bij de vergaderingen aanwezig.
11-02-2021 was een, op verzoek van Rina Franke, ingelaste vergadering. Zij wilde de MR bijpraten over de
formatie van het schooljaar 2021-2022 en de keuzes die daarin gemaakt moesten worden.
De bijeenkomsten van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn door een vertegenwoordiger
van onze medezeggenschapsraad bezocht. Voor dit schooljaar was dat Janneke Hofstede.
De (G)MR-cursus op 23-11-2020 was i.v.m. de corona maatregelen online.

Samenstelling medezeggenschapsraad
De samenstelling van de medezeggenschapsraad afgelopen schooljaar was als volgt:
Namens de ouders:
- Janneke Hofstede, voorzitter
- Sita Hofma
- Marrit Kuiper

Namens het team:
- Charlotte Drop
- José van der Laan
- Julian Visser

Administratieve ondersteuning: Alied Huisinga
Aan het eind van het schooljaar was Janneke Hofstede van de oudergeleding aftredend. Na een oproep in
het ouderportaal voor nieuwe ouderleden kwam er één aanmelding binnen, waardoor er geen
verkiezingen nodig waren. Dhr. Nico van der Wal werd m.i.v. 1 augustus 2021 benoemd als nieuw MR-lid.
Bij de teamgeleding waren twee wisselingen: Charlotte Drop en Julian Visser werden vervangen door
Harmke de Jager en Aaltje Krist.

Behandelde onderwerpen
Speerpunten
De geplande aandachtspunten van de MR voor dit schooljaar waren:
1. Werkdruk
2. Ouderparticipatie, verbinden en contact houden met de ouders, juist tijdens corona.
3. Schooljaarplan 2020-2021
Ad 1
Dit stond een aantal keren op de agenda. Er was geen aanleiding voor de MR tot verdere actie.
Ad 2
MR heeft geprobeerd om ouders erbij te betrekken, maar door de sluiting van de scholen gedurende een
deel van het schooljaar door de corona crisis en het verbod om ouders fysiek toe te laten binnen de
school, was dit lastig.

Ad 3
Dit schooljaarplan stond iedere vergadering geagendeerd. MR-leden werden op de hoogte gehouden van
voortgang en evaluatie van de behandelde doelen uit het plan.
Instemming/advies MR
Schooljaarplan 2020-2021: instemming verleend
Begroting 2021-2024: positief advies
Vakantierooster 2021-2022: positief advies
Schoolgids 2021-2022: instemming verleend
NPO-gelden (gelden die vanuit Den Haag beschikbaar zijn gesteld om de achterstanden uit de corona tijd
weg te werken): instemming verleend op de besteding zoals Route 0513 die voor ogen heeft de komende
2 jaar.
Formatie 2021-2022: MR kreeg uitleg over de drie keuzes die er waren voor de formatie plus het
kostenplaatje. De MR gaf positief advies over de voorgestelde keuze van directie en team.
Jaarverslag MR 2019–2020
Het jaarverslag MR van het vorig schooljaar is goedgekeurd en gepubliceerd op de website en het
ouderportaal van de school.
Mededelingen school
Elke vergadering werden actuele, schoolse zaken besproken en toegelicht door Rina Franke (directeur), die
als gast (adviserend lid) bij de MR aanwezig was.
Enkele van de besproken zaken:
• Personeel; wijzigingen, afwezigheid en vervanging
• Huisvesting;
• Schooljaarplan 2020-2021
• Formatie 2021-2022
• Werkwijze thuiswerken leerkrachten en online lesgeven tijdens sluiting school
• Auditbezoek 29-10-2021
• Maatregelen i.v.m. het corona
Iedere vergadering was er een update hierover.
Heerenveen, september 2021, Alied Huisinga

