Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Klipper 2019-2020
Inleiding
In dit verslag wordt een beknopt overzicht gegeven van de activiteiten van de MR van De Klipper in
het schooljaar 2019-2020. OBS De Klipper is onderdeel van Scholengroep Holland (SGH)en heeft 2
locaties: Oudelandselaan en Gouden Uillaan. Naast dit jaarverslag kunt u voor informatie terecht bij
de notulen van het afgelopen schooljaar. Deze kunt u vinden op de website van De Klipper
(http://www.daltondeklipper.nl/).
Samenstelling tijdens schooljaar
Oudergeleding:
Roel Ebus, voorzitter (UIL)
Michel Albert(UIL)
Saskia van Gelderen (UIL)
Patrick Menegatto (OL)
Personeelsgeleding:
Ferry Vollebregt (OL)
Wanda Knaapen (OL)
Maarten van Geldorp (OL)
Melissa Pronk ( UIL)
Vergaderingen
De MR heeft 6 keer vergaderd volgens het jaarplan en tevens 1 extra vergadering gehad ivm
COVID19. Naast reguliere, steeds terugkerende onderwerpen zijn er tijdens deze vergaderingen
diverse andere onderwerpen aan de orde geweest die hieronder beknopt benoemd worden. In het
algemeen stonden deze onderwerpen in het kader van het verder versterken van de structuur en
samenhang van het beleid op De Klipper. Waar nodig is, na eventueel advies of verzoek tot
aanpassing, door de MR formele instemming of advies verleend. Tijdens de MR vergaderingen is het
eerste deel samen met de directie en het tweede deel zonder de directie.
•
•

Maatregelen en protocollen in kader van COVID19
Nieuwe beleidsdocumenten / protocollen of updates hiervan
o meldcode, veiligheidsplan, koersplan, planning Klipper, beleid nieuwe

leerkrachten en het concept van de visie
•
•

•
•
•
•
•

Opvolging Daltonvisitatie / plannen m.b.t. Dalton
Begroting van De Klipper, met o.a. aandacht voor
o Toekomst / financiering van de pauzeregeling
o Inzet gelden werkdrukakkoord
o Bezuigingsopgave SGH en invulling hiervan op De Klipper
Algemene personele bezetting / formatieplannen / beleid bij ziekte
o Plan vervangingsfonds SGH
Vastelling ouderbijdrage en bespreking begroting en balans OR (Ouderraad)
De vaststelling van het jaarplan (o.a. vrije dagen / studiedagen)
Schoolgids
Interactie met GMR

