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 Gedurende het schooljaar 2020-2021 is Gerda Ebbers met pensioen gegaan. Om deze reden is zij 
 vroegtijdig gestopt met haar taken als MR lid vanuit de personeelsgeleding. Haar functie wordt 
 overgenomen door Marjon Veltink. Tevens was dit het laatste jaar waarin Senad Zilic deel uit 
 maakte van de oudergeleding. Gerrieke de Groot zal per schooljaar 2021-2022 deel uitmaken van 
 de oudergeleding van de MR. 

 De belangrijkste gebeurtenissen in het schooljaar 2020-2021 binnen de medezeggenschapsraad 
 van De Wierde waren vooral het coronavirus en de gevolgen die dit had op de kinderen, 
 leerkrachten en ouders, werven van een lid voor de oudergeleding van de GMR en de MR, het 
 gebrek aan contact met de GMR (terugkerend onderwerp  ). 

 De MR van De Wierde bestond dit schooljaar uit: 

 Oudergeleding: 
 -  Senad Zilic (secretaris) 
 -  Ellen Vredeveld 
 -  Liset Lucassen (voorzitter) 

 Personeelsgeleding: 
 -  Gerda Ebbers / Marjon Veltink 
 -  Rosalie Willemsen 
 -  Aly Siemerink 

 Dit schooljaar zou de MR zes keer vergaderen. De vergaderingen hebben in dit schooljaar 
 uitsluitend digitaal plaats gevonden. 

 Belangrijkste onderwerp in dit bijzondere jaar was wederom hoe de school om zou moeten gaan en 
 is gegaan met de beperkende maatregelen vanuit de regering om de verspreiding van het corona 
 virus te beperken. Hierover is net als in het voorgaande schooljaar afstemming geweest, maar ook 
 heeft de MR instemming gehad in de plannen vanuit school over het deels weer naar school gaan 
 van de kinderen en de opzet hiervan. Hierin hebben wij minder een rol gespeeld dan in het 
 voorgaande schooljaar, omdat het in schooljaar 2019-2020 en het begin van de corona pandemie 
 meer zoeken was naar het vormgeven van de veranderende manier van lesgeven dan in 
 2020-2021. Helaas was het ook in dit schooljaar weer nodig voor de school en kinderen om 
 thuisonderwijs toe te passen. Hierin konden de plannen van het voorgaande jaar weer worden 
 toegepast. Als MR waren en zijn we wederom erg content met de wijze waarop school hier vorm 
 aan heeft gegeven. 

 Ook is de zoektocht naar een nieuw GMR lid een veelbesproken onderwerp geweest. Voorkeur 
 vanuit de GMR was dat er een ouder vanuit De Wierde deel zou nemen aan de GMR. De GMR is dit 
 jaar veel actiever zelf leden gaan werven middels een filmpje. Hier zijn meerdere reacties op 
 gekomen. Ook van twee ouders vanuit De Wierde. Eén van deze ouders is door middel van 
 verkiezingen uitgekozen om lid te worden van de oudergeleding van de GMR. Fijn dat ook De 
 Wierde vanuit de ouders in de GMR is vertegenwoordigd. 

 Naast de oproep van een lid voor de GMR waren wij zelf ook op zoek naar een nieuwe secretaris 
 voor de MR voor de aanvang van schooljaar 2021-2022. Hiervoor hebben wij actief ouders 
 benaderd, maar heeft er ook een oproep in de donderdagkrant gestaan en gedeeld via Parro. 
 Hierop kwam een reactie van Gerrieke de Groot. Gerrieke zal per schooljaar 2021-2022 deel 
 uitmaken van de oudergeleding van de MR in de rol van secretaris. 

 Tevens zijn de jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals jaarverslagen, jaarplannen, scholingsplan, 
 financieel overzicht, de status van het MR-reglement, schoolgids, vakantieregeling, formatie van 
 het onderwijsteam, toetsuitslagen en evaluaties van o.a. continurooster, inzet Panassys en Parro 
 prioriteiten van de MR en de status van de WMK besproken. 

 Met vriendelijke groeten, 
 Liset Lucassen 


