Jaarverslag medezeggenschapsraad
2021
Mytylschool de Sprienke

De leden van de medezeggenschapsraad willen op een betrokken,
professionele en constructieve manier bijdragen aan een school die kwaliteit
levert aan leerlingen, personeel en ouders.

Woord vooraf:
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de mytylschool De Sprienke te
Goes. Dit verslag heeft als doel openheid van zaken te geven over de activiteiten van de
medezeggenschapsraad gedurende het kalenderjaar 2021.
Het jaarverslag wordt opgemaakt door de leden van de gezamenlijke medezeggenschapsraad en
voorgelegd aan de directie van de school. Na goedkeuring door MR-en en en de directie wordt het
verslag gepresenteerd op de website van de scholen.
We hopen dat we in de medezeggenschapsraad het personeel, de ouders en de leerlingen goed
vertegenwoordigen. Het is dan ook belangrijk dat we als MR op de hoogte zijn van de mening en
gevoelens van ouders, leerlingen en personeel.
Wij stellen het op prijs dat u ons op de hoogte houdt van eventuele problemen en of zaken waarvan
u vindt dat ze besproken moeten worden in de MR. Zodat we als MR kunnen bijdragen om meer
inzicht te krijgen in het beleid van de school en alle zaken die daarmee gepaard gaan.
Samenstelling van de medezeggenschapsraad 2021:
De medezeggenschapsraad van de Sprienke was gedurende 2021 als volgt samengesteld:
oudergeleding:
mevr. Carolien Boone
mevr. Judith den Engelsman
mevr. Marjolein Essenburch
mevr. Wendy van der Vliet
personeelsgeleding:
mevr. Stephanie Wisse
mevr. Vicky Huiszoon
mevr. Lisette Veldhuizen
dhr. Patrick Schipper

voorzitter

secretaris
afgetreden m.i.v. 11-10-21
toegetreden m.i.v. 11-10-21

De structurele overlegpartner van de medezeggenschapsraad was mevr. Astrid Ruijtenberg,
directeur ai tot 1 februari 2021 en vanaf 1 februari 2021 mevr. Yvonne Richards-Vlam, directeur.
Activiteiten 2021
In totaal vonden er in 2021 6 vergaderingen plaats, te weten:
→ 28 januari
→ 12 april
→ 15 juni
→ 07 juli
→ 11 oktober
→ 07 december
In verband met Covid vonden er 4 van de zes vergaderingen online plaats via Zoom.
Begin dit jaar is er een nieuwe voorzitter gekozen, omdat per 1 januari 2021 de toenmalige
voorzitter er mee gestopt was wegens verhuizing buiten de provincie. Verder vergaderen we samen
met de MR van de Delta School. Zij hebben hun eigen jaarverslag, door de nauwe samenwerking
vergaderen we gezamenlijk.

Onderwerpen die ter tafel kwamen:
Instemming gevraagd en gegeven:
→ schoolplan 2020-2024
→ ouderbijdrage oudergeleding schoolgidsen 2021-2022
→ jaarplan en begroting 2021
→ deltaschool: aanvraag “beleidsregel experimenten”om samenwerking met 2 aparte scholen
verder te stimuleren
→ bestedingsplan werkdrukmiddelen schooljaar 2021-2022
→ samenwerkingsovereenkomst Pontes tussen de de Sprienke en het Goese lyceum
→ Nationaal Programma onderwijs bestedingsplan
→ aanstellen vierde teamleider op de Sprienke
besproken met advies:
→ vakantierooster 2021-2022
Besproken zonder instemming of advies:
→ ikc + de Marel
→ zorg uitgedragen inzake de coronaregels
→ promotie/informatie filmpje MR
→ ouderwerving MR voor Deltaschool
→ statuten en huishoudelijk reglement
→ professionalisering
→ arbeidsmarkttoelage vso
→ 4 daagse schoolweek vso
→ jaarverslag 2020
→ GMR notulen
→ nieuwsbrief MR
→ gelijke uren model
→ speerpunt MR voor 2021-2022: workshop : functioneren als MR
Samenvattend:
In 2021 hebben we 6 x vergaderd om bovenstaande zaken te bespreken. Tussendoor was er ook
regelmatig mailcontact met de MR leden maar ook met de directeur.
Informatie vanuit de MR hebben wij samengevoegd met de memo die frequent door de directeur
wordt verzonden. We proberen ongeveer 4 x per jaar een bijdrage te leveren.

MR de Sprienke

