Jaarverslag MR
KBS ST Anna
2019-2020

Leden MR
2019-2020

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de MR van het schooljaar 20192020. In dit jaarverslag leest u waar de MR bij betrokken is
geweest en over welke onderwerpen advies of instemming is

-

Kim Wauben, moeder van Sophie en
Charlotte
Cris Smits - Grauwmans, moeder van Rai

-

en Ard
Kees van Hamont, personeelslid

-

Lisanne Swolfs, personeelslid

-

uitgebracht. Daarnaast lichten we kort toe wat de rol van de
MR is en wat de MR in het algemeen doet.
Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen hebben of
contact op willen nemen met de MR, neemt u dan gerust
contact op via MR@annamolenschot.nl, of spreek één van de
MR leden aan op het schoolplein.
Voor meer informatie over de inhoudeljke onderwerpen in dit
jaarverslag kunt u terecht op de website van St. Anna of bij de
directie.
Hartelijke groet,
De MR

Toekomstbestendig
Meer over
onderwijs
de MR
Een sterk team
Een fijn en prettig
leerklimaat

MR St Anna
De MR praat mee over het onderwijsbeleid en de koers van de school en
overlegt op hoofdlijnen met de directie.
De MR bestaat uit vier leden: twee ouders en twee personeelsleden. De
leden worden gekozen uit de geleding die ze vertegenwoordigen.
Alle ouders of personeelsleden kunnen betrokken zijn bij de MR, ook als zij
er zelf niet in zitten. De overleggen zijn openbaar en alle ouders en
teamleden kunnen punten aandragen, die de MR kan bespreken.
De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht.
Instemmingsrecht gaat bijvoorbeeld over: veiligheid in en rond de school,
gezondheids- en welzijnsbeleid, ouderbetrokkenheid.
Adviesrecht gaat bijvoorbeeld over: directiewisselingen, het financiële
beleid, het vakantierooster.

GMR St Nuwelijn
Naast de MR is er ook een GMR. De GMR is de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van Stichting Nuwelijn. Van alle scholen van
Stichting Nuwelijn is er een vertegenwoordiging in de GMR van twee
personen: een ouder en een personeelslid.
Van St. Anna namen Kim Wauben en Kees van Hamont deel in de GMR.
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De MR praat mee
over zaken die
direct of indirect
met het onderwijs
en de zorg voor
onze kinderen/
leerlingen te
maken hebben.

Vergaderingen
De MR is in 2019-2020 vijf keer bij
elkaar geweest.
Speerpunten van de MR waren:
- leerontwikkeling
- het leerklimaat op school / PBS

Bespreekpunten
De MR heeft in 2019-2020, naast de
reguliere zaken, de volgende
punten besproken:
- Positive Behavior Support
- Groepsindeling
- School jaarplan
- Schoolplein / speeltoestel
- CORONA....

Besluiten
De MR heeft in 2019-2020 de
volgende besluiten genomen:
- Instemming schoolplan/jaarplan
- Instemming jaarverslag St Anna

Wilt u meepraten?

Stuur een mailtje naar
MR@annamolenschot.nl of spreek

Dat kan door een vergadering bij

één van de leden van de MR aan

te wonen, bespreekpunten via de

op het schoolplein.

MR leden in te brengen of
simpelweg de MR te laten weten

Wij zien ernaar uit!

wat bij u speelt!
Wat gaat er goed? Wat zijn
knelpunten? Wat heeft extra
aandacht nodig? Wij horen het
graag!

Pellentesque habitant morbi
tristique
senectus et netus et
Contactinformatie
malesuada fames ac turpis
egestas.
MR KBS St Anna Molenschot
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
MR@annamolenschot.nl

In schooljaar 2020-2021 bestaat de MR uit:
Kim Wauben (voorzitter)
Cris Smits - Grauwmans (penningmeester)
Lisanne Swolfs (secretaris)
Kees van Hamont (personeelslid)
Vanaf 1 januari 2021 wordt Kees vervangen door:
Annette van Velsen
Namens St Anna nemen Kim Wauben en Kees van Hamont deel
aan de GMR.
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