MR jaarverslag
Beste ouders,
Als Medezeggenschapsraad (MR) willen wij u graag meenemen in het jaar 2020 en wat wij
als MR, door u gekozen, hierin hebben kunnen betekenen. Dat 2020 een bijzonder jaar was,
is natuurlijk een waarheid als een koe.
We begonnen 2020 met een nieuw lid, namelijk Alger van Maaren, die Natasja Montulet
opvolgde.
De eerste vergadering van 2020 was ‘business as usual’. Natuurlijk hadden ook wij niet
voorzien hoe corona alles zou veranderen. En ook een grote betekenis voor de MR zou
krijgen. Maar daarover later meer.
Op zondag 15 maart 2020 werd met een klap duidelijk dat er iets bijzonders aan de hand
was. In een rechtstreeks uitgezonden persconferentie werd bekend gemaakt dat onder meer
alle scholen dicht gingen tot en met maandag 6 april. Het werd uiteindelijk 11 mei. 9 Weken
de scholen en BSO’s dicht, 7 weken lang thuisonderwijs. De meivakantie zat namelijk ook in
deze periode.
Op de persconferentie van 21 april 2020 werd aangekondigd dat de basisscholen op 11 mei
weer open zouden gaan. Maar niet alleen dat: de medezeggenschapsraad werd letterlijk
genoemd: “De uitwerking zal per school om maatwerk vragen en overleg met de
medezeggenschapsraad en die ruimte willen wij de scholen ook bieden.” Met deze zin
benadrukte de premier nog eens de wettelijke basis die een MR heeft.
Vanaf het moment dat deze woorden uitgesproken waren, zijn wij meegenomen in het hele
plan om de scholen weer te openen. En zo kon op 28 april al de eerste communicatie
beginnen over de hoofdlijnen van het openen. Daarmee waren we een van de eerste
scholen en daar mogen alle betrokkenen best een beetje trots op zijn.
We wezen op kleine en grote zaken en probeerden op te komen voor ieders belangen en
tegelijkertijd mee te denken om alles praktisch en werkbaar te houden voor alle
betrokkenen.
De volgende stap was de volledige heropening. Ook het overleg hierover verliep weer
voorspoedig. Wij hopen dat u als ouders ook de effecten ziet. Natuurlijk is er altijd ruimte
om te verbeteren, hoewel er tegelijkertijd al heel veel vastligt door regels vanuit de
rijksoverheid of stichting Mosalira.
Dit maakt de rol van de MR aan de ene kant groot: er is een wettelijke basis waardoor de MR
verplicht betrokken moet worden bij besluiten op beleidsgebied. Aan de andere kant ligt er
al heel veel vast op landelijk of stichtingsniveau en is daar voor de school en dus ook voor de
MR niet altijd meer iets aan te wijzigen Maar binnen deze beperkingen, proberen we dan
wel weer de beste oplossing te vinden. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan het verplaatsen van
toetsen.
Dat de MR leeft zagen wij ook bij de opvolging van Ludo Widdershoven. Wederom hebben
zich twee kandidaten gemeld. En wederom gooide de tweede scholensluiting roet in het
eten. We moesten de stemtermijn verkorten, maar gelukkig hebben wij hier alleen maar
begrip voor ontvangen.
Rufa Lieben-Van Kan is ons nieuwe lid van de oudergeleding.
Wilt u meer lezen zoals bijvoorbeeld de notulen van de vergaderingen, zodat u weet wat er
besproken is? Dat kan via Schouder.com. Kijk dan bij Documenten. Wilt u een keer bij een

vergadering aanwezig zijn? Dat kan ook. De vergaderingen hebben een openbaar en soms
een besloten deel. Het besloten deel vindt altijd aan het einde plaats. De data van de
vergaderingen vindt u in de schoolkalender. Als u een mailtje stuurt naar
kcaloysiusmr@gmail.com ontvangt u de agenda en een uitnodiging voor Teams om de
vergadering bij te wonen. En hopelijk kunnen we ook snel weer ‘ouderwets’ in de
teamkamer van school terecht.
De medezeggenschapsraad van Kc. Aloysius

