Jaarverslag MR 2019-2020
Samenstelling MR 2019-2020
Oudergeleding MR:
-

M. Scheffers

lid sinds 2015

-

K. Hermus

lid sinds 2018

-

J. Akkermans
Y. Hekert

lid sinds 2018
lid sinds 2019

-

N. Terpstra

lid sinds 2020 tevens ook GMR lid

Lerarengeleding MR:
-

H. Hulsing

lid sinds 2012

-

G. Schreuder

lid sinds 2014

-

C. van Oosten

lid sinds 2013

-

K. Koning

lid sinds 2014

-

I. Trommel - Oosting

lid sinds 2020 tevens ook GMR lid

De MR wordt vertegenwoordigd door de voorzitter mevr. K. Koning. De taak van secretaris is voor de
rekening van mevr. Y. Hekert.
Vergaderdata
De MR heeft vergaderd op de volgende data:
2019:
5 september 2019

locatie: school

19 november 2019

locatie: school

3 december 2019

locatie: school

2020:
13 februari

locatie: school

23 april

locatie: Microsoft teams

16 juni

locatie: school
Contacten

Gedurende de vergaderingen van de MR is er nauw contact geweest met de volgende partijen.
Oudercommissie; belangrijkste punten.
Gedurende het schooljaar 2019-2020 heeft de OC de verantwoording geclaimd voor het financiële
jaar, deze kwestie is nu afgehandeld. Tevens heeft de OC aangegeven als stichting verder te gaan.
Leerlingenraad; besproken punten.
de notulen van de leerlingenraad worden gedeeld met de MR en besproken in de vergadering. Indien
nodig wordt de inhoud gedeeld via social schools
GMR; besproken punten.
De GMR wordt vertegenwoordigd vanuit de leraren van Het Ruimteschip door mevr. ITrommel-Oosting. Vanuit de ouders, heeft Dhr Y. van der Wal tot begin 2020 de honneurs
waargenomen. Mevr. N. Terpstra heeft het stokje over genomen per september 2020.

De vergaderingen van de GMR vinden een week na de MR vergaderingen plaats.
De MR en GMR sparren over school- en beleidszaken waarbij de GMR de te bespreken punten
meeneemt naar het GMR overleg.
Ultiem; belangrijkste punten.
De MR heeft contact met stichting Ultiem als het gaat om de fusie van de school en de bouw van het
nieuwe schoolgebouw.
Directie; belangrijkste punten.
Op aanvraag van de MR sluit de directie van Het Ruimteschip aan bij de vergaderingen. Tevens wordt
vanuit de directie het jaarplan, het jaarrooster, de schoolgids besproken met de MR. Ook houdt de
directie de MR op de hoogte over de fusie en verbouwing.
Leerkrachten; belangrijkste punten.
Gedurende het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende leerkrachten aanwezig geweest in de MR
vergaderingen.
Mevr L. Bosma over de subsidie culturele gelden
Mevr D. Kremer over SOP
Dhr H. Hulsing namens de projectgroep nieuwbouw van de school, toelichting op het gebouw.
Behandelde onderwerpen
-

Schoolgids

-

Jaarplan

-

Fusie scholen

-

Nieuwbouw school

-

Informatiegids

-

Covid-19 situatie

-

Vrijwillige ouderbijdrage

-

Jaarrooster

-

Kwaliteitskaarten
Besluitvorming

De MR heeft aangaande de volgende onderwerpen. Instemmings advies, dan wel advies gegeven.
-

Schoolgids

instemming

-

Jaarplan

instemming

-

Fusie scholen
Nieuwbouw school

instemming
instemming

-

Informatiegids

instemming

-

Covid-19 situatie

instemming

-

Vrijwillige ouderbijdrage

advies

-

Jaarrooster

advies

-

Kwaliteitskaarten

advies

-

SOP

advies

