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Inleiding
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van
Montessorischool Hoorn. Dit jaarverslag is bedoeld om als MR
verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar
2020-2021.

Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit vijf personeelsleden en vijf ouderleden. De leden van
de MR zijn als ouders of als leerkracht betrokken bij de Montessorischool.
Vanuit deze betrokkenheid denken en beslissen wij mee over beleidszaken
om daarmee een bijdrage te leveren aan een plezierige, veilige, leer -en
werkomgeving en kwalitatief goed montessorionderwijs. De MR spreekt
voor zowel ouders en leerlingen als personeel. Namens het bevoegd
gezag (bestuur Talent) neemt de directeur op uitnodiging van de MR
zitting in de MR.

De MR bestaat uit vijf ouders en vijf personeelsleden:

Oudergeleding: André van Veen (voorzitter)
Natalie Huijsman
Marijke Kreuk
Michel Koek
Gaby Alberts

Personeelsgeleding: Annemieke Dragt
Suzanne Solognier
Bibi de Graaf
Lonneke Tol
Karin Jonker (secretaris)

Vertegenwoordigers in de GMR: Natalie Huijsman (oudergeleding) en
Karin Jonker (personeelsgeleding).

Vergaderfrequentie



In de het schooljaar 2020-2021 heeft de MR zes keer vergaderd. Op
verzoek is directeur Joke van Emst, aanwezig geweest bij elke
vergadering van de MR. Gedurende het schooljaar en buiten de
vergaderingen om is de MR diverse malen (via google meet) bij elkaar
geweest om acute zaken met name rondom de corona maatregelen en de
thuiswerkperiode te bespreken.

Onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens dit MR-jaar:

Coronamaatregelen
In schooljaar 2020-2021 speelde de Coronamaatregelen een grote
rol binnen het schooljaar.
De MR is geïnformeerd over de Coronamaatregelen die genomen zijn
vanuit het ministerie, de PO-raad en Talent. Verder  heeft de MR
meegedacht  over en meegekeken naar de diverse aanpakken binnen de
school rondom de steeds wisselende coronamaatregelen. De MR heeft
ingestemd met diverse plannen van aanpak. Bijvoorbeeld die van het
afstandsonderwijs, de noodopvang en ouders wel of niet de school in.

MKC (Montessori Kind Centrum)
In schooljaar 2021-2022 wordt er gestart met een peutergroep op locatie
Gravenstraat. Het lokaal wordt ingericht naar de maatstaven van de GGD
en naar die van Montessori.
De nieuwbouw van het MKC laat nog op zich wachten,
eerst moet het IKEC een plek krijgen.

Samenwerking Talent en SKH (Stichting Kinderopvang Hoorn)
Talent en SKH zijn één organisatie genaamd: SCIO groep.
Bert Groenewoud en Marjan Terpstra zijn de twee bestuurders van de
SCIO groep. Er is een gedeeld servicebureau. Alle scholen krijgen ander
logo.

Wisseling MR-leden
Aan het einde van het schooljaar is Natalie Huijsman gestopt als MR en
GMR-lid. Haar dochter is naar het VO gegaan. Gelukkig hebben we Fleur
Gabel als nieuw lid vanuit de Kersenboogerd mogen verwelkomen. Fleur is
gestart schooljaar 2021-2022.

Begroting en Urenberekening
Dit zijn vaste onderwerpen die ieder schooljaar in de MR besproken
worden omdat daar instemming opgegeven moet worden.
De instemming is dit schooljaar ook gegeven.



HPS (High Performance Schools)
Het tweejarig traject is afgelopen voor Joke, Lonneke en Wouter die
vanuit onze school het traject hebben gevolgd. De komende twee jaar zal
het team met HPS aan de slag gaan. Daarvoor hebben we subsidie
gekregen vanuit de Westfriese knoop.
Lonneke en Karin hebben traject gevolgd van intern begeleider naar
kwaliteitscoördinator. Dit traject is ook vanuit de principes van HPS
gevolgd.

PR
Er is een professionele film gemaakt om onze school te promoten. De film
is op facebook en de site gezet.

Verkeersveiligheid Gravenstraat
De oudergeleding heeft dit punt aan de orde gesteld, zij maken zich
zorgen over de veiligheid van de leerlingen tijdens het halen en brengen.
Dit heeft ertoe geleid dat er opnieuw een stukje in de nieuwsbrief is gezet
over het parkeren van auto’s op de stoep. De oudergeleding ouders actief
heeft aangesproken op de gevaren.

MR-cursus
Zes leden van de MR hebben een cursus gevolgd over de rol van de MR.

Zichtbaarheid MR
De oudergeleding wil meer zichtbaar zijn voor de andere ouders. De
oudergeleding gaat komend schooljaar hier verder over nadenken.

NPO (Nationaal Programma Onderwijs)
Vanuit het ministerie komen extra gelden beschikbaar vanwege de
leerachterstanden die leerlingen zouden hebben opgelopen tijdens de
thuiswerkperiode. De school heeft hiervoor een plan geschreven. De
oudergeleding van de MR heeft advies gegeven op het plan en de
personeelsgeleding heeft instemming verleend. Komend schooljaar zal de
inzet van de gelden met de MR geëvalueerd worden.

De vrijwillige ouderbijdrage
Door de coronaperiode zijn er weinig inkomsten gegenereerd. De bijdrage
is na overleg met de penningmeester  35 euro gebleven.

Ouders in de school
Vanwege de coronamaatregelen mochten ouders niet de school in. Dit gaf
rust in de school en de zelfstandigheid bij leerlingen werd gestimuleerd.



Voor komend schooljaar (als ouders weer de school in mogen) is
afgesproken met de MR dat alle ouders van de groepen 1/2 hun kind naar
de klas mogen brengen en dat de andere ouders na elke vakantie een
week lang hun kind tot aan de klas mogen brengen. De andere weken
gaan de leerlingen zelf de school in. Ouders mogen wel na schooltijd met
de leerkracht afspreken of met hun kind mee om in de klas te kijken.

Pleinwachtouders
Komend schooljaar mogen er weer pleinwachtouders ingezet worden.
Joke heeft oproep gedaan, maar er zijn nog weinig aanmeldingen. Joke
hoopt op meer aanmeldingen zodat de leerkrachten komend schooljaar
weer de pauze kunnen houden waar ze recht op hebben.

Toetsen
De resultaten van de reguliere citotoetsen van maart 2021 en van juni
2021 zijn besproken. Verder is het positieve resultaat van de Eind-toets
(groep 8) ook met de MR gedeeld.

Dank
Joke heeft namens de school de ouders van de MR bedankt voor de steun
die zij hebben geboden en het meedenken tijdens lastige coronaperiode.

Verder is de MR geïnformeerd over:
- SCOL en DORR
- het jaarplan;
- de schoolreisjes en bijbehorende begroting;
- de calamiteitendag;
- de formatie;
- de muzikale vorming;
- de nieuwe rekenmethode;
- afscheid groep 8;


