M.R. Kindcentrum De Sprankel
De MR is verplicht elk jaar een verslag van haar werkzaamheden uit te brengen. In dit
verslag kunt u lezen hoe de MR in het jaar 2020 gefunctioneerd heeft en welke
onderwerpen aan bod zijn gekomen. Het verslag wordt gepubliceerd op de website van de
school.
De MR bestaat uit een teamgeleding en een oudergeleding.
In 2020 waren dat namens het team:
Wilma de Jong (secretaris)
Betty Huijbers
Christel Segers
Namens de ouders waren vertegenwoordigd:
Frank van Elderen (voorzitter) tot de zomervakantie
Petra Mestrom(voorzitter) na de zomervakantie
Annemarie Schrama
Corné van Overbeek (tot de zomervakantie)
Joni Verharen (toegetreden in december 2020)
De directeur is aanwezig als adviserend lid en vertegenwoordiging van de directie.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar voor ouders en teamleden.
De vergaderingen van de MR worden aangekondigd via de website en via het digitale
Sprankel Nieuws.
In 2020 hebben 5 (grotendeels online via Teams) vergaderingen plaatsgevonden. Een
aantal keren is tussendoor online overlegd over het thuisonderwijs.
De ouders en de teamleden vergaderen met hun eigen geleding wanneer nodig.
De notulen van de reguliere vergaderingen worden via de website gepubliceerd.
Overzicht van de behandelde onderwerpen in 2020.
 Het werkverdelingsplan is in de MR besproken. Het team en de directie zaten goed
op een lijn. Er is vanuit de werkdrukmiddelen een onderwijs assistent aangenomen.
Deze is in augustus de grote groep 3 gaan ondersteunen.
 De uitkomst van het tevredenheidsonderzoek vanuit de Eenbes is besproken. De
ouders en leerlingen gaven aan een positief gevoel te hebben. De communicatie
vanuit de directie is verbeterd. Doorgaande lijn in aanpak van leerlingen, aanpak
van pestgedrag en inzet van digitale leermiddelen behoeft nog de aandacht.
 Tijdens de 1e lockdown van 2020 heeft de MR een vinger aan de pols gehouden wat
betreft het thuisonderwijs. Vooral de online ontmoetingen tussen kinderen en
leerkracht stond centraal. In het begin werd er gekozen voor het herhalen van de
lesstof. Naarmate de lockdown langer duurde zijn er instructiefilmpjes opgenomen
en hebben de kinderen deze kunnen bekijken.
Inmiddels zijn er in alle groepen stappenplannen gemaakt voor kinderen die in
quarantaine moeten i.v.m. corona. Zo kunnen zij dan toch enigszins de lesstof
blijven volgen.
Er is door de Eenbes een enquête uitgezet onder ouders en personeel. Hieruit zijn
aanbevelingen gekomen om te gebruiken bij een tweede lockdown. Hierbij wordt
wel nadrukkelijk gevraagd om instructielessen te verzorgen. Ook worden devices
uitgeleend aan kinderen.
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Marieke (de directeur) is eind mei met zwangerschapsverlof gegaan. Dries Klösters,
directeur op de Muldershof, heeft Marieke 1 dag per week vervangen. Ton van den
Baar heeft het MT versterkt tijdens de verlofperiode van Marieke.
De begroting van De Sprankel is besproken. Het eindtotaal levert een negatief
saldo op. Dit heeft te maken met de dalende leerlingen aantallen en de twee
gebouwen.
Ook is er gesproken over de resultaten van de Midden CITO-toetsen . De eind CITO
is niet afgenomen i.v.m. corona.
Er is inmiddels een aantal keren gesproken over de speelplaats bij De Grotenhof.
Een groep ouders gaat zich inspannen om deze kindvriendelijker en groener te
maken.
Het Jaarplan van De Sprankel en het Zorgplan zijn een terugkerend
gespreksonderwerp. Vanuit de MR is opgemerkt dat het jaarplan meer SMART kan
worden omschreven. Het Jaarplan gaat tegelijk lopen met het schoolplan dat vanuit
de Eenbes wordt gepresenteerd: Schoolplan.nu. Het zorgplan wordt gekoppeld aan
het Jaarplan.

Wilma de Jong (secretaris)
Januari 2021
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