
Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR) 2020-2021
De Grosthuizerschool

Het afgelopen schooljaar werd de Medezeggenschapsraad van de Grosthuizerschool
vertegenwoordigd door:

Lidy Zuijdam (leerkracht)
Ellen Doodeman(leerkracht)
Marloes van der Gulik (ouder)
Marcel ten Brinke (ouder)

De Medezeggenschapsraad heeft dit schooljaar 5 keer vergaderd. De MR bestaat uit een
delegatie van personeel en ouders. Van elke geleding zijn bij ons op school twee
personen vertegenwoordigd. De MR-vergaderingen zijn openbaar. De directie wordt
regelmatig bij een MR vergadering uitgenodigd om bepaalde onderwerpen toe te lichten.

In aansluiting op de MR vergadering, wordt er 1 keer per 6 weken door de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vergaderd. De GMR
vertegenwoordigt de 15 openbare scholen van Stichting Allure. Elk voorjaar wordt er een
gezamenlijke GMR-MR avond georganiseerd.

In verband met COVID-19 is er tussen december en februari geen fysiek onderwijs op
school geweest. Er is digitaal en telefonisch contact geweest over de sluiting van de
school en de opening van de school.

Het afgelopen schooljaar zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

1. Jaarplan MR 2020-2021
2. Jaarplan Grosthuizerschool 2020-2021
3. Evaluatie presentatie informatieavond (geen ouders op school, i.v.m COVID-19)
4. Pieten beleid
5. Teldatum 1 oktober 2020
6. Evaluatie portfoliogesprekken met ouders (digitaal of telefonisch)
7. Sluiting en heropening scholen (a.d.h.v. protocollen Rijksoverheid)
8. Wijziging in werkzaamheden Marjolein
9. Begroting 2021-2022
10.Procedure formatie 2021-2022
11.Werving nieuwe leerlingen
12.GMR-MR avond
13.Opbrengsten IEP eindtoets
14.Enquête tevredenheid, gehouden onder ouders, leerlingen en leerkrachten en

quickscan, gehouden onder leerkrachten
15.Nationaal Plan Onderwijs (NPO)
16. Procedure directie
17. Jaarverslag MR 2020-2021
18.Evaluatie MR 2020-2021
19.Vakantie- en vrije dagen rooster 2021-2022
20.Schoolgids 2021-2022
21. Jaarverslag Grosthuizerschool 2020-2021

Het komend schooljaar wordt de MR vertegenwoordigd door:

Lidy Zuijdam (leerkracht)
Ellen Doodeman(leerkracht)
Marloes van der Gulik (ouder)
Marcel ten Brinke (ouder)



Het jaarverslag van de MR is terug te lezen op de website van de Grosthuizerschool.

Namens de MR,

Lidy Zuijdam
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