Jaarverslag Medezeggenschapsraad Bernulphusschool 2020/2021.
Leden en taken:
Oudergeleding:

Sophie Rappange
Matthijs Lenis
Ied Nova

Personeelsgeleding:

Gijs van der Weide
Frédérique Stuurman
Janet Kleene

Voorzitter
Secretaris

Op alle vergadering was tevens (gedeeltelijk) aanwezig: Jeroen Verhoeven (directeur). Op 8 mrt was het A-team
aanwezig. op 28 juni was een ouder te gast (J. van Dam).

Vergaderingen:
De MR is de volgende data bijeen geweest. De notulen zijn terug te vinden op de website.
10 september 2020
27 oktober 2020
11 januari 2020
8 maart 2021
17 mei 2021
28 juni 2021
12 juli 2021

Onderwerpen:
●

Vaststellen jaarkalender MR.

●

Diverse onderwijs-inhoudelijke zaken op de school zoals Leerteams, Edi-instructie, OPO zijn besproken.
Deze kwamen vaak terug in het besproken jaarplan 2020-21 van school. Daarin zijn veel ambities
opgenomen die tot hoge werkdruk bij docenten leidde. Daarom is aangedrongen op maken van keuzes
(waar wel/niet op inzetten). Speerpunten zijn de kwaliteit van lesgeven, EDI scholing, lesbezoeken (extern
en onderling) geweest, OPO. Sommige zaken zijn echt verbeterd zoals OPO, ook wordt gewerkt aan
nieuwe lesmethodes, bijvoorbeeld bij rekenen (huidige voldoet niet). Door Corona is de voortgang op
zaken uit het jaarplan achter komen te liggen vanwege situatie met thuisonderwijs etc.

●

Diverse corona-gerelateerde zaken zijn besproken zoals de ervaringen met het afstandsonderwijs en de
mondkapjesplicht voor leerlingen. Zo is er een evaluatie van het afstandsonderwijs besproken. Over het
algemeen is dit goed door school opgepakt. UIt de enquête bleek veel tevredenheid hierbij bij ouders.

●

Er is aandacht gevraagd voor de extra ondersteuning die school kan bieden bij achterstanden of juist bij
plus-leerlingen. Ook is aandacht gevraagd voor extra impuls rekenonderwijs. Door MR is enkele keren
aangekaart dat een rekenspecialist met genoeg tijd voor ondersteuning (naast reguliere onderwijstaken)
nog niet goed uit de verf is gekomen.

●

Aandacht voor communicatie vanuit MR zoals maken van nieuwsbrieven; er is een ouder enquête uitgezet
en alle notulen zijn gepubliceerd. Ook hebben de PMR leden actiever inbreng gevraagd van docenten.

●

Er was een ouderavond gepland in oktober; vanwege Corona is deze komen te vervallen. Om die reden is
een enquête uitgezet in oktober. Ook eind van het schooljaar is nog een enquête uitgezet (juli).

●

De begroting voor het lopende schooljaar is besproken en de wens tot 10 klassen in het schooljaar 21-22.

●

Het formatieplan en groepsindeling voor het schooljaar 2021-2022. Door de MR is aangedrongen op het
tijdig en helder communiceren door school naar ouders over de uitgangspunten van de groepsindeling
omdat er vragen leven hierover bij ouders.

●

De MR reglementen zijn geactualiseerd.

●

Er is een gesprek geweest met het A-team over de begroting van vorig schooljaar (decharge verleend). Het
A-team gaat in de controle voor komend jaar meer beschrijvend te werk en zal de begroting voor 2021
specificeren. Met het A-team is ook de hoogte van de ouderbijdragen besproken en heeft MR suggesties
gedaan voor bestedingsdoelen.

●

De bestedingsdoelen van de Rijksmiddelen om achterstanden door Corona in te lopen; ingezet voor extra
formatieruimte zodat er 10 groepen behouden konden blijven. Ook de werkdrukmiddelen zijn besproken;
vakleerkracht gym.

●

Het bezoek van directie Flores (dd 10 mei) is besproken; Flores geeft aan tevreden te zijn over de
Bernulphusschool. Er is een schoolontwikkeling te zien. Een aandachtspunt dat is meegegeven aan de
Bernulphusschool: Wat is het ‘kloppende hart’ van de Bernulphus? Leerkrachten geven ook aan blij te zijn
met de continuïteit van de school en de ontwikkelingen die ingezet zijn. Wel kan de afstemming tussen
leerkrachten en directeur soms beter. Het plan van het bestuur van Flores is om elk jaar te komen.

●

Vacature MR lid is uitgezet (vertrek Ied Nova, komst van Fenje Hengelder voor het schooljaar 2021-22).

●

De aanzet tot de schoolvisie 2020-2024 is besproken. Echter deze is niet verder gekomen mede vanwege
corona-drukte. Door Flores is uitstel verleend aan de school om deze eind 2021 in te leveren. Deze
meerjarige schoolvisie komt dat ook terug op de agenda van MR in het jaar 21-22.

●

Enkele MR leden hebben een middag van de Gemeenschappelijke MR van Flores bijgewoond, waarin het
strategisch beleidsplan van FLores is besproken.

