Beste ouders/verzorgers, leerkrachten en directie,

Terugblik schooljaar 2020-2021 vanuit de MR
Vanuit de MR kijken we terug op een continue uitdagend en flexibel schooljaar. Flexibel voor
iedereen, zowel voor de ouders/verzorgers tijdens het thuisonderwijs en regelen van opvang maar
zeker ook voor de leerkrachten en directie; om de regelgeving juist te interpreteren en het onderwijs
op de beste wijze door te kunnen laten gaan. Maar ook hoe flexibel de kinderen zijn in de (nog
steeds) onzekere tijd. Gedurende het schooljaar 2020-2021 bleef Corona toch het onderwerp van
elke MR vergadering; wat zijn de ontwikkelingen op school? Hoe doen de leerlingen het? Wat is de
gemoedstoestand van het schoolteam? Hoe gaan we zorgen dat (eventuele) leerachterstanden toch
weer aangepakt gaan worden? Een kleine greep uit alle punten waar directie en de MR van
informatie en advies wisselden, elke vergadering weer.
Ook de MR is doorgegaan met virtuele vergaderingen en zo dragen we een steentje bij aan het
vermijden van het virus. Het was fijn om ervoor te kunnen zorgen dat het Eftelinguitje toch door kon
gaan. Naast Corona en het Eftelinguitje zijn (onder andere); zindelijkheidprotocol, schoonmaak,
jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken, ouderbetrokkenheid, Corona subsidie, de jaarlijkse begroting
(2021) & formatie, beleidsplan MHB, school uitjes, MARAP rapportage en MR verkiezingen
besproken.
Aan het einde van het schooljaar hebben we afscheid genomen van Ivo en Lianne. We danken beide
voor de inzet en inbreng gedurende de afgelopen jaren. Vanuit de leraren geleding is de verdeling
per bouwjaar reeds goed geregeld. Met de komst van Marcha (oudergeleding), samen met Marleen
(leerkrachtgeleding) zijn we klaar voor het schooljaar 2021-2022. Aan het einde van het komend
schooljaar zal Charles (verplicht) afscheid nemen van de MR. Ook Marjan zal de MR verlaten. De
voorkeur gaat uit naar een ouder uit de onderbouw. Er komen dus twee plekken vrij. De MR zou
graag een ouder willen verwelkomen uit de onderbouw (groep 1-2-3) jaren. Mocht u interesse
hebben, dan ontvangen we graag een mailtje naar: kbsdespoorzoeker_mr@inos.nl
Met vriendelijke groet,
Uw MedezeggenschapsRaad
https://www.spoorzoekerbreda.nl/ouders/medezeggenschapsraad/

