SCHOOLPLEIN

WAAR STAAT DE MR VOOR?
CORONA

We hebben gekeken naar de mogelijkheden om het schoolplein te verbeteren.
De aanleiding hiervoor was de toenemende
wateroverlast maar ook om plein duurzamer en groener te maken. We hebben

kinderen, ouders/verzorgers als leerkrachten.

met 2 partijen gesproken welke ook een

Gesprekspartner voor de MR is de directeur

schets hebben gemaakt, met de mooiste

van de Werkschuit. Als MR willen we in een

schets zijn we verdergegaan. De kinderen in

zo vroeg mogelijk stadium bij processen

de bovenbouw zullen gaan helpen met de

betrokken worden, om zo kriti sch mee te

uitwerking van het ontwerp. We hebben ons

kunnen denken en input te leveren.

verdiept in welke subsidies er zijn en aan

samen leren in
een groene omgeving

NIEUWE DIRECTIE

Elly de Lange tijden een extra vergadering
onze wensen en eisen kenbaar gemaakt
voor de vacature en we waren ook
met de kandidaten zijn gevoerd.

welke voorwaardes we moeten voldoen. We
hopen dat er eind dit jaar nog gestart kan
worden met de realisatie.

Ook het afgelopen schooljaar stond nog volop in het teken van Corona. Als MR hebben we aandacht
gevraagd voor de extra ondersteuning van kinderen die door het thuisonderwijs achterstand hebben
opgelopen. Daarnaast waren we erg blij met de enquête die door de school is uitgevoerd over hoe

groeien vanuit een groen hart
De overheid heeft de komende tweeënhalf jaar geld uitgetrokken om eventuele
achterstanden ontstaan door Corona weg
te kunnen werken. Tijdens de vergaderingen van afgelopen schooljaar heeft de MR
gekeken naar de invulling van deze gelden.
Er werd kritisch meegedacht over hoe en
waar we de gelden het beste konden gaan
inzetten. Ook is besproken hoe we ouders
hierover konden informeren, wanneer en op
welke manier.
De gelden zijn vooral ingezet in de groepen
4 en groep 7 van het afgelopen schooljaar.
Daarnaast is er geld geïnvesteerd in leesboeken voor de prachtige schoolbibliotheek
die aankomend schooljaar gerealiseerd
gaat worden.

ouders het thuisonderwijs hadden ervaren. Ouders waren daarbij vooral positief, er werd vooaral aan-

Voor het huidige schooljaar zijn er nog extra

dacht gevraagd om aandacht te houden voor goede communicatie. Als MR hebben ook afgelopen

NPO gelden beschikbaar gekomen. Bij dit

(corona)jaar digitaal vergaderd. Alhoewel digitaal vergaderen wel nadelen heeft, wordt het ook als

plan zijn wij ook betrokken. De MR zal dit

werkdruk verlagend ervaren. In de toekomst willen we daarom kijken naar een mix van digitaal en fysiek

schooljaar de resultaten en de opbrengsten

vergaderen.

nauw blijven volgen.
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De raad begon in augustus van school-

SAMENSTELLING

op mrwerkschuit@de-werkschuit.nl.

werkzaamheden van de MR.

staan wij voor de belangen van zowel

We hebben samen met Arie de Wit en

delen? Jullie zijn altijd welkom tijdens onze ergaderingen tussen 19.30 uur en 20.00 uur of mail ons

kort en bondig mogelijke manier verslag van de

en het welzijn van de kinderen. Daarbij

en lezen wij actief mee met mails en brieven die richting ouders verstuurd worden.

aanstelling voor de nieuwe directeur.

onderzoeken welke punten er onder jullie als ouders spelen. Heeft u vragen of wilt u wat met ons

Hierin doen we op een overzichtelijke en ook zo

inzett en voor de kwaliteit van het onderwijs

Tijdens onze vergaderingen is er regelmatig aandacht voor de communicatie richting ouders

Wij hopen dit jaar weer rond te kunnen lopen tijdens de 10 minuten gesprekken om zo te kunnen

Medezeggenschaps Raad van de Werkschuit.

van ouders en leraren, die zich gezamenlijk

Klasbord en in de nieuwsbrief. Vanaf dit schooljaar zullen wij dit via Parro delen.

DE MR was nauw betrokken bij de

aanwezig bij de gesprekken die er

Voor u ligt het jaarverslag 2020-2021 van de

Ze MR bestaat uit een vertegenwoordiging

communicatie en die van de school. Dit jaar kwam er na elke MR vergadering een kort verslag op
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Binnen de MR blijven wij een goede communicatie belangrijk vinden. Dit geldt voor onze eigen

jaar 2020–2021 met de volgende leden:
Personeelsgeleding
Eleonora Kogelman(secretaris)
Ellen Teekema
Marion van ‘t Ende
Wouter Dijkema
Na het vertrek van Ellen is deze plek
opgevuld door Dorien van Vloodorp
Oudergeleding
Marieke van Brussel (voorzitter)
Armen Balasanov
Margreet Bruins
Bertram Ramspeck
In dit schooljaar heeft de MR grotendeels
in een vaste samenstelling kunnen
werken en vergaderen. Ook dit jaar zijn
de de vergaderingen weer prettig en
constructief verlopen.

de wereld is ons klaslokaal

