Jaarverslag MR Johannes Calvijnschool 2019-2020
Algemeen
De Medezeggenschapsraad van de Johannes Calvijnschool te Amersfoort legt met dit jaarverslag over 20192020 formeel verantwoording af over haar activiteiten.
Bezetting MR:
Marieke Bakker
(Oudergeleding, aftredend 2020, niet herkiesbaar)
Eduard van Beijnum
(Oudergeleding, aftredend 2023, niet herkiesbaar)
Thamar van de Brink
(Oudergeleding, aftredend 2020, herkiesbaar)
Henry Bax
(Personeelsgeleding, aftredend 2023, herkiesbaar)
Simone van Dam (Personeelsgeleding, aftredend 2020, niet herkiesbaar)
Liesbeth Knook
(Personeelsgeleding, aftredend 2021, niet herkiesbaar)
De MR heeft dit schooljaar 5 keer vergaderd, deels een fysiek samenzijn, en deels via een online verbinding.
Van elke vergadering is een kort verslag opgenomen in de reguliere Nieuwsbrief van school. Daarnaast is er
achterliggend jaar een aantal extra online bespreekmomenten geweest vanwege de besluiten die genomen
moesten worden over het onderwijs op afstand in Coronatijd en het weer gedeeltelijk tot volledig fysiek geven
van onderwijs. Henry Bax heeft achterliggend jaar als nieuw lid van de personeelsgeleding deelgenomen aan de
MR.
Behandelde onderwerpen:
Punten die besproken zijn binnen de MR waren de gebruikelijke onderwerpen die er elk jaar zijn, zoals het
jaarplan, de formatie, vakantieplanning, PR zaken, de schoolgids, ouderbijdrage, en de sociale veiligheid op
school. De ontwikkeling van het leerlingaantal was afgelopen jaar een onderwerp waar we met dankbaarheid
naar keken, omdat dat met 118 leerlingen stabiel bleef. De schoolfinanciën werd zoals gebruikelijk besproken,
waarbij het opviel dat de post ‘leermiddelen’ dit jaar hoog was vanwege de aanschaf van digitale methoden. De
MR heeft aandacht gevraagd voor de PR van de te houden bezinningsavond, waarbij de opkomst vaak laag was.
We zien terug op een avond met een mooi aantal ouders en leerkrachten, gehouden op de Farelschool in
Hoevelaken. Het team heeft zich afgelopen jaar intensief bezig gehouden met het houden van Kindgesprekken,
een onderwerp dat eveneens gedeeld werd met de MR.
Het schooljaar 2019-2020 was een jaar met veel uitdagingen op het personele vlak , waardoor dit onderwerp
op meerdere vergadering op de vergadertafel kwam. Na de zomervakantie startte het team met vijf nieuwe
collega’s, mede vanwege ziektevervanging. Ook halverwege het jaar zijn er in deeltijd nieuwe leerkrachten
ingestroomd. Tijdens deze gesprekken heeft de MR ook haar inzichten gedeeld rondom de splitsing van groep 7
in een groep 6/7 en een groep 7/8, waarna halverwege het jaar gekozen is voor voortzetting van groep 7 in de
groep 7/8 en groep 6 afzonderlijk. Verder zijn tijdens vergaderingen het document ‘Kaders Mediagebruik’
besproken en de (vanwege de corona-tijd versnelde) invoering van de Parro-app.
GMR
Er is deelgenomen aan de vergaderingen van de GMR door Eduard van Beijnum. In de GMR is een aantal zaken
besproken in Educatis verband die alle scholen betreffen. Belangrijke punten hierbij zijn de onderwijskwaliteit
van de verschillende scholen, voortgang van doelgericht leren, meerjaren begroting van Educatis, nieuwe
inschaling van onderwijsondersteunend personeel en actualiteiten zoals de veranderde situatie a.g.v. COVID19.
Ten slotte
Achterliggend jaar hebben we als vertegenwoordiging van personeel en ouders op een unieke en uitdagende
manier samen moeten werken tijdens een deel van het jaar. We bidden voor het voorliggende jaar om wijsheid
in de onzekere omstandigheden van het geven van onderwijs in Corona-tijd. We bidden ervoor dat God Zijn
zegen geeft op het onderwijs aan onze kinderen, voor de ouders, docenten en alle andere betrokkenen. We
mogen altijd onze vastheid zoeken bij de Enige Rots. “…Alle dingen kunnen wij aan door Christus, Die ons kracht
geeft….”
Namens de leden van de MR:
Amersfoort, oktober 2020
Eduard van Beijnum
Voorzitter

Marieke Bakker
Secretaris

