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Jaarverslag 2020-2021 MR BS Leeve 

 

MR vergadering 13-10-2020 

• Professioneel statuut besproken 

• Covid-19 en onderwijs op afstand 

MR vergadering 07-12-2020 

• Welkom nieuwe leden: Sara Cox, Roy Hendricks, Marjolijn Caris. 

• Onze school stapt volledig over op Microsoft (cloud-based en leerlingaccounts) 

• Voorbereiding eventuele tweede golf besproken. Dit wordt neergezet als actiepunt 

 

MR Vergadering 25-02-2021 

• Tussenevaluatie schooljaarplan: LK hebben dit samen gemaakt en akkoord bevonden. Dit is 

ook een levend document. Oudergeleding zal dit off-line lezen/bespreken en per mail 

feedback geven.  

• Akkoord gegeven op vakantieplanning/studiedagen 2021-2022. Anders dan andere jaren, 

worden er nu ook 2 halve dagen studiedag ingepland. MR akkoord, maar wel achteraf 

evalueren hoe dit ervaren is. 

• Weekmail: wordt als positief ervaren door MR, geeft een goed beeld van de gang van zaken 

op school en in het team. 

• Kinderen sinds 2 weken weer op school. Investeren in groepsdynamiek verdient en vereist 

extra aandacht na vele weken niet op school. Heel fijn dat iedereen weer terug is. Ouders zijn 

alert op COVID-verschijnselen bij hun kinderen en werken goed samen met de schooldirectie. 

Voorbereiding door het team na de eerste lock-down op een eventuele 2e golf heeft duidelijk 

zijn vruchten afgeworpen. Leerkrachten hebben ook positieve feedback gekregen van ouders 

over de manier hoe het online onderwijs deze keer georganiseerd was. 

• Notulen vorige vergadering akkoord bevonden 

• Signalen ouders: 

o Online-onderwijs is over het algemeen positief ervaren, zeker vergeleken met het 

thuisonderwijs tijdens de eerste lock-down periode in 2020. 

 

MR Vergadering 22-04-2021 

• Tussenevaluatie schooljaarplan: besproken 

• Groepindeling 2021-2022 besproken 

• COVID-situatie: complimenten richting Silvana en aan de rest van het team voor het flexibel 

inspringen waar nodig. 

• Notulen GMR-vergadering van 8 maart jl. bekeken en besproken. Geen bijzonderheden. 
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• Oproep plaatsen wegen het vertrek van 1 ouderlid. 

• Vergaderdata 2021-2022 vastgesteld 

 

MR Vergadering 15-06-2021 

• Schoolscan tbv NPO en Plan van aanpak concept besproken 

• Basiskennis MR wordt weer georganiseerd, na de zomer. 

• Visiedocument IT bekeken 

• WiFi upgrade wordt nog in 2021 opgeleverd 

• Notulen GMR ontvangen, geen bijzonderheden 

 


