Jaarverslag MR Basisschool Sam Sam 2020-2021
De MR van Sam Sam zou in het schooljaar 2020-2021 9 keer bij elkaar gekomen zijn. Hiervan zijn ze
allemaal digitaal doorgegaan in verband met de uitbraak van het Corona-virus. Verder is er overleg
via de mail en andere manieren geweest in verband met het Corona-virus. Dit jaar is er helaas geen
gezamenlijke bijeenkomst geweest met de OV ook dit in verband met de beperkingen. Om dezelfde
reden is er ook geen scholing geweest.
De samenstelling van de MR was voor de ouders Bram (voorzitter), Mendy (secretaris) en Harm.
Voor het personeel zaten Mirre, Bernadette (Notulist) en Esther in de MR. Namens het bevoegd
gezag was Valentien aanwezig.
De MR had de gewoonte om bij iedere OV vergadering aanwezig te zijn. Dat is dit jaar helaas niet
gelukt. Een korte lijntje tussen de OV en MR is waardevol en kan veel opleveren.
In het afgelopen jaar zijn een aantal onderwerpen aan bod gekomen en hieronder komen de grotere
onderwerpen voorbij. Behalve deze onderwerpen zijn er ook nog andere zaken besproken en zijn na
te lezen in de notulen van de MR.
Net als op veel andere plekken in de wereld was het Corona-virus en de maatregelen een
terugkerend thema op de vergaderingen. Als MR zijn we erg blij hoe het overleg is geweest en ook de
uitvoering hiervan door de school, de leerkrachten, leerlingen en ouders. De school is gelukkig
grotendeels gespaard gebleven.
In dit schooljaar kwam de overheid met extra gelden voor de scholen om de achterstanden in te
halen. Dit NPO programma is in de laatste vergaderingen voorbij gekomen en uiteindelijk is er samen
met de directrice tot een mooi voorstel gekomen voor Sam Sam. De NPO gelden maken het mogelijk
om extra handen in de klas te krijgen en de groepen relatief klein te houden.
De gemeente en het bestuur zijn in overleg over de bouw of verbouw van de school. De MR is
bijgepraat over de lopende zaken. Het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren, maar de MR hoopt
de komende jaren mee te kunnen denken over de gang van zaken.
Verder zijn dit jaar het schoolplan, de schoolgids, schoolondersteuningsprofiel, de begroting en een
groot aantal andere onderwerpen langs gekomen. Om een beter beeld te krijgen van de inhoud zijn
de notulen van de MR beschikbaar op de website.
Als MR hopen we dat het komende schooljaar er weer mogelijkheden zijn om deels op de school te
overleggen en ook de scholing en overleggen met de OV op te pakken.
Als MR zijn we altijd bereikbaar via ons mailadres: mr.samsam@wonderwijs.nl

