Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR)
CBS Roemte - Schooljaar ’20-’21
Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van CBS Roemte. In dit verslag
beschrijven we in hoofdlijnen waar we ons het afgelopen schooljaar mee bezig hebben gehouden. De
MR is er voor en namens de leerlingen, de ouders en het personeel op school. Als ouders vragen
hebben aan de (leden van de) MR kunnen zij deze stellen door een MR-lid aan te spreken, telefonisch
of per mail via mr.roemte@noordkwartier.nl contact te zoeken. ‘Vragen van ouders’ is een vast
agendapunt tijdens vergaderingen. Uiteraard kunt u op de website meer informatie over de MR en
onze contactgegevens vinden.
Met vriendelijke groet,
MR Roemte

Algemeen
De MR van CBS Roemte houdt zich bezig met financiële, onderwijskundige, beleidsmatige en
personele zaken op school om daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs.
De MR doet dat door belangenbehartiging van ouders, leerlingen en personeel bij schoolzaken.
Uitgangspunt daarbij is het algemene belang van de school. De MR functioneert als kritische
gesprekspartner en controlerend orgaan van de directeur. De MR streeft ernaar een proactieve
gespreks- en onderhandelingspartner te zijn.
Samenstelling van de MR
Lisette Pilon-Grolle - voorzitter (ouder)
Martina Haak-Snoek – notulist (ouder)
Ada de Boer – lid (personeel)
Harriët Wals – secretaris (personeel)

sinds 2016
sinds 2019
sinds 2019
sinds 2016

Vergaderingen
De MR heeft het afgelopen schooljaar 6 keer vergaderd over diverse onderwerpen. Vanwege Coronagerelateerde zaken is er het afgelopen schooljaar tussendoor ook een aantal keer een
spoedvergadering of -overleg ingelast. In de vergaderingen worden reguliere onderwerpen vanuit de
MR-jaarplanning besproken, zoals begroting, formatie, schoolgids, jaarplan, etc. De directeur van CBS
Roemte, Astrid Briek, woont meestal het eerste gedeelte van de vergadering bij omdat veel van deze
onderwerpen vanuit de directie komen. Zij is echter geen lid van de MR. Naast de reguliere
onderwerpen bespreekt de MR ook actuele thema’s. Deze kunnen vanuit de directie komen, vanuit
de actualiteit (bijv. Corona) of vanuit vragen van ouders. De MR gaat niet in op individuele zaken
maar kan op basis van een vraag wel aan de directie vragen hoe één en ander op Roemte geregeld is.
Verder onderhoudt de MR contact met de GMR (de gemeenschappelijke MR van ons schoolbestuur
Noordkwartier). De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden via Roemtenieuws en/of de
website aangekondigd.
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De MR heeft advies- en instemmingsrecht. De volgende onderwerpen hebben in het schooljaar 20202021 extra aandacht gekregen, zijn behandeld en/of goedgekeurd:
-

Corona-richtlijnen
Tijdelijke wijziging schooltijden (spreiding drukte rondom gebouw i.v.m. Corona)
Corona-schoolbeleid (o.a. beleid wat betreft broers/zussen)
Aanstelling en start nieuwe directeur (1e jaar)
Jaarplan
Schoolgids
Begroting
Formatieplan / personeel
Nationaal Onderwijsplan (interventieprogramma n.a.v. analyse leersituatie)
Schoonmaak
Verkeerssituatie rondom school
PR & nieuwe website
Ontruimingsplan

Vergaderdata schooljaar ’20 – ‘21:
29-9-2020 / 25-1-2021 / 29-3-2021 / 12-5-2021 / 7-6-2021 / 28-6-2021

Bijlage: Alfabetisch overzicht behandelde onderwerpen naar besluit.
Onderwerp
Afschaffen jaarlijkse ouderschoonmaak
Begroting
Corona-richtlijnen (openingstijden scholen)
Corona-schoolbeleid m.b.t. broers/zussen
Formatieplan (personeelsgeleding)
MR Jaarplan
MR Jaarverslag ’19-‘20
Nationaal Onderwijsplan (schoolprogramma)
Schoolgids (oudergeleding)
Schooljaarplan 2021-2022
School Ondersteunings Profiel (SOP)
Vakantierooster
Vrijwillige ouderbijdrage (oudergeleding)

Instemming

Advies
V

Vaststelling

Niet ontvangen
V
V
V
V
Niet gemaakt
V
V
V
V
Niet ontvangen
Niet ontvangen
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