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Jaarverslag van de medezeggenschapsraad
van obs Het Slingertouw 2020-2021
Inleiding
Ook dit schooljaar stond voor een groot gedeelte in het teken van corona. Op woensdag 15
december 2020 werd besloten dat de scholen opnieuw werden gesloten. De lockdown van de
scholen duurde tot maandag 8 februari 2021, een periode waarin de kinderen thuisonderwijs
kregen. Ook na de opening van de scholen bleven er corona maatregelen van kracht. Voor de
MR betekende dit dat de meeste vergaderingen online zijn gehouden.
De medezeggenschapsraad van obs Het Slingertouw is dit schooljaar zeven keer regulier in
vergadering bijeen geweest, te weten op:
16 september, 6 oktober en 26 november 2020 (online).
18 januari (online), 11 maart (online), 20 april (online) en 15 juni 2021.
Directeur Keimpe Strikwerda was als adviseur/gast bij vier vergaderingen aanwezig.
De zakelijke ouderavond, een gezamenlijke avond van medezeggenschapsraad en
oudervereniging, werd dit schooljaar niet fysiek gehouden i.v.m. de corona maatregelen. De
verslagen zijn via de mail onder de ouders verspreid.
De bijeenkomsten van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zijn door een
vertegenwoordiger van onze medezeggenschapsraad bezocht.
Voor dit schooljaar was dat Jasper van Zellingen.
De (G)MR-cursus op 23-11-2020 was dit jaar online.
Samenstelling medezeggenschapsraad
De samenstelling van de medezeggenschapsraad:
Namens de ouders:
- Mark Hoefman, voorzitter
- Leontine Demirci
- Suzanne Pieters
- Marianne Sijpersma

Namens het team:
- Feline Dijk
- Petra Klijnstra
- Monique de Wit
- Sharita Zuurman, secretaresse

Administratieve ondersteuning: Alied Huisinga
Aan het eind van het schooljaar was Leontine Demirci van de oudergeleding aftredend. Na een
oproep in het ouderportaal voor nieuwe ouderleden kwamen er drie aanmeldingen binnen,
reden om in de eerste week van juni verkiezingen uit te schrijven. Jelske van der Veen kreeg
de meeste stemmen en werd m.i.v. 1 augustus 2021 benoemd als nieuw MR-lid.
Bij de teamgeleding waren geen wisselingen.

Behandelde onderwerpen
Speerpunten
De geplande aandachtspunten van de MR voor dit schooljaar waren:
1. Schooljaarplan 2020-2021
2. Coronamaatregelen
3. Ouderavond maart 2021
4. Presentatie door Monique de Wit m.b.t. haar onderzoek communicatie
5. Presentatie Anneke Wiersma van het rekenbeleidsplan
6. Presentatie door Marit Stuiver over hoogbegaafdheid
Ad 1:
Het jaarplan is iedere vergadering geagendeerd om de vinger aan de pols te houden wat
betreft de voortgang en doelen van de plannen die werden aangegeven. Of de directie of een
MR-teamlid hield de MR-leden op de hoogte.
Ad. 2:
Iedere vergadering was er een update hierover.
Ad. 3:
Vanwege corona niet georganiseerd.
Ad 4:
Op 11-03-2021 heeft Monique de Wit een presentatie gegeven met uitleg over haar onderzoek
onder ouders waarom ze voor een bepaalde school kiezen.
Ad 5 en 6:
Op 15-06-2021 hebben Anneke Wiersma en Marit Stuiver de presentaties betr. het
rekenbeleidsplan en de Kea-klas (hoogbegaafdheid) gegeven.
Jaarverslag MR 2019–2020
Het MR-jaarverslag 2019-2020 is goedgekeurd en gepubliceerd op website en ouderportaal
van de school.
Instemming/advies
Schooljaarplan 2020-2021: instemming verleend.
Vakantierooster 2021-2022: positief advies
Begroting 2021-2024: positief advies
Schoolgids 2020-2021: instemming verleend
NPO-gelden (gelden die vanuit Den Haag beschikbaar zijn gesteld om de achterstanden uit de
corona tijd weg te werken): instemming verleend op de besteding zoals Het Slingertouw die
voor ogen heeft de komende twee jaar.
Mededelingen obs Het Slingertouw
Elke vergadering werden actuele, schoolse zaken besproken en toegelicht door directie of MRteamlid. Enkele van die zaken:
•
•
•
•
•

Personeel: wijzigingen, afwezigheid en vervanging
Formatie en groepenindeling volgend schooljaar
MFA De Spil, huisvesting beide scholen
Inspectiebezoek
Maatregelen genomen i.v.m. het coronavirus

Mededelingen leerlingenraad
De MR werd iedere vergadering op de hoogte gehouden van zaken die speelden in de
leerlingenraad.
Besteding MR-gelden
Er waren weinig uitgaven dit schooljaar, mede omdat de ouderavond niet doorging. Eind van
het schooljaar zat er nog een bedrag van € 818,11 in de MR-kas.
Heerenveen, september 2021, Alied Huisinga

