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Dit jaarverslag geeft in het kort weer welke onderwerpen de MR in het schooljaar 2021-2022 heeft
behandeld. De MR heeft ingestemd met de begroting 2022 en het Jaarontwikkelingsplan 2021-2011
(JOP).
Daarnaast heeft de MR gesproken over de impact van Corona op de continuïteit van het onderwijs en
de leerachterstanden, inzetten van de middelen van de NPO gelden. Ook is er steeds contact geweest
met de GMR van de BasisFluvius.

Voor een volledige beschrijving van de onderwerpen, die waren geagendeerd wordt verwezen naar
het jaarplan MR JLS, 2021- 2022 en de bijbehorende notulen.

Hieronder worden enkele thema’s uitgelicht en is er een overzicht van de samenstelling van de MR en
de vergaderfrequentie.

Kwaliteitskaarten en JLS als cultuurschool
De MR heeft gedurende het schooljaar meerdere kwaliteitskaarten besproken met de directie. Zo is
zij o.a. geïnformeerd over de  Kwaliteitskaart Zorg- en begaafde kinderen en werd het
Werkverdelingsplan gesproken. Tevens werd het beleid rondom het speerpunt JLS als cultuurschool
toegelicht in de MR. De MR heeft geadviseerd om tijdens een ouder-informatie avond de werkwijze
van o.a. Zorg- en begaafde kinderen en het beleid Cultuurschool breder te delen met ouders en
verzorgers.

MR en contact met de achterban
De MR heeft de wens uitgesproken om meer en beter zichtbaar te zijn voor de achterban. Wegens
Corona was dat de afgelopen jaren een uitdaging. De MR heeft daartoe een aantal speerpunten
benoemd en taken verdeeld. Initiatieven die er o.a zijn genomen zijn: het inzetten van Social Schools,
waar de MR inmiddels haar eigen account heeft, het vaststellen van een jaarplan MR en een
informatie leaflet over de MR, welke beschikbaar is voor ouders. Een aantal initiatieven zijn ook
geformuleerd en gepland voor schooljaar 22-23.

Contact met OR
Vanuit de MR is het initiatief genomen om de banden met de OR weer aan te halen, om te kijken hoe
we elkaar en de school kunnen versterken. Dit hebben we gedaan door de vergadering van de OR te
bezoeken. Door wisseling in de oudergeleding van de MR zijn er nog geen structurele
samenwerkingsafspraken gemaakt. Er is afgesproken dat we in het schooljaar 2021-2022 dit op te
pakken als er een nieuw ouderlid is aangesteld.

Begroting en NPO gelden
De MR heeft gevraagd en ongevraagd advies gegeven met betrekking tot de NPO gelden (Nationaal
Programma Onderwijs). Deze gelden zijn toegekend aan het onderwijs om de komende twee
schooljaren in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen te investeren en in het
inhalen van coronavertragingen.

Cursus
Ouder lid heeft in het voorjaar 2022 de cursus ‘MR start’ gevolgd.



Vergaderfrequentie
De MR is in 20121-20122 zeven keer bij elkaar gekomen. De vergadering hebben plaatsgevonden in
september, november, januari, maart, april, mei en juni. De vergaderingen in juli is komen te
vervallen.
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