
Jaarverslag MR schooljaar 2019 / 2020 
 
Over de MR 
Het afgelopen schooljaar bestond de MR uit: Symen Bouma (voorzitter, t/m dec. 2019), Heleen 
Rijpma (t/m maart 2020), Hanneke Westra, Annebeth de Jong, Hilda Bosma (voorzitter, vanaf dec. 
2019), Ineke Duipmans (vanaf april 2020). De MR heeft 7x vergaderd. In februari volgden Ineke en 
Hilda een MR-training via De Greiden. 
 
Akkoord stukken 
De MR keurde het schooljaar 2019-2020 de volgende stukken goed: 

- Schoolplan 2019-2023 
- Coronaprotocol april 2020 
- Jaarplanning 2020-2021 
- Formatie 2020-2021 
- Wisseling schoonmaakster 
- Schoolgids 2020-2021 

 
Besproken in MR 
Naast de ‘verplichte’ onderwerpen zoals het schoolgids en de jaarplanning, bespreekt de MR 
uiteenlopende zaken. De volgende zaken zijn het afgelopen schooljaar besproken: 
Pannakooi: Na klachten van de buurt is er een ‘oud’ net via SDS geregeld en over de 

pannakooi gespannen. 
Schoolfotograaf: Nut en noodzaak is besproken door de MR. 
Schoolbibliotheek: De MR vindt het fijn dat de school een grote collectie met (nieuwe) boeken  

kunnen aanbieden aan de kinderen. 
Groene container: Het is belangrijk dat kinderen leren om afval te scheiden. Via de gemeente is er 

weer een groene container op school. 
Klasbord: Alle klassen maken nu gebruik van Klasbord, zodat er op een veilige manier 

filmpjes en foto’s met ouders gedeeld kan worden. 
Skille: Hinne Bokma is langs geweest bij de n8 van groep 8 en heeft een artikel 

geschreven voor in de Skille. 
 
Coronaprotocol 
Vanaf half maart mochten de leerlingen niet naar school en kregen ze thuisonderwijs. De 
leerkrachten hebben hun best gedaan om lespakketten samen te stellen en toen het mogelijk was, 
ook digitaal onderwijs te geven. De ouders/verzorgers hebben enorm hun best gedaan om de 
kinderen thuis te helpen bij het maken van hun schoolwerk. Gelukkig mochten de kinderen vanaf 11 
mei weer een paar dagen per week naar school. Tijdens de digitale MR-vergadering in april hebben 
we uitgebreid gesproken over het coronaprotocol: gescheiden pauzes, indeling gezinnen, vaste 
dagen, splitsen groep 6/7, zoveel mogelijk zien beide leerkrachten alle kinderen, noodopvang, 
gymles, hygiëne, gouden weken-methode, communicatie, etc.  
 
Berichten van ouders 
De MR hoort graag wat er leeft onder ouders. Het afgelopen jaar hebben we 3 berichten gehad van 
ouders over de gang van zaken op school. Met name over corona-gerelateerde zaken. De zaken zijn 
besproken en teruggekoppeld aan de betreffende ouders.  
 
Namens de MR, 
Hilda Bosma  
 


