
 

                          Jaarverslag MR SBO Sjalom  2020 – 2021 

De MR heeft 6 keer vergaderd op: 29 sep, 17 november, 12 januari, 9 maart, 25 mei 
en 22 juni. 

We hebben afscheid genomen van één ouderlid en twee personeelsleden. 
Nieuw toegetreden zijn:  één ouderlid en twee personeelsleden. 
De MR bestaat in totaal uit 8 leden, waarvan 4 ouders en 4 personeelsleden. 
 
Belangrijke punten, die de MR heeft behandeld: 
 
Sinterklaasviering 
De MR heeft het gesprek gevoerd over de viering van het Sinterklaasfeest in de huidige tijd. 
De MR is unaniem van mening dat het Sinterklaasfeest voor alle kinderen medewerkers een 
leuk feest moet zijn en dat iedereen zich hier veilig bij moet voelen. De uitdossing en de 
kleur van Piet wordt hieraan aangepast op Sjalom.  
 
Samen Kansrijk 
Dit onderwerp kwam iedere vergadering terug op de agenda. De MR wordt hierover goed 
geïnformeerd.  De werkgroep Onderwijs en Kwaliteit deed regelmatig verslag van haar 
bijeenkomsten. Ook de huisvesting en de locatie kwam regelmatig ter sprake.  
Op 25 november heeft de MR deelgenomen aan een TEAMS bijeenkomst met bestuur, 
projectleiders, directeuren en MR leden van alle scholen.  Hierin werd veel informatie 
gedeeld en advies gevraagd over: 
-Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst (conform WMS art 11.1.d); 
             -Inrichting van MR-huisvestingsgroep; 
             -Informatieverstrekking door Huisvestings- en bouwgroep  
               (i.o.m. directie scholen); 
              -Voorstel rol (G)MR en fasedocumenten. 
De MR van Sjalom heeft over bovenstaande punten positief geadviseerd. 
 
 
 

 

Coronacrisis 
In verband met de Coronacrisis is de school gesloten geweest van 16 december 2020 t/m 7 
februari 2021. 
De leden van de MR hebben actief en kritisch meegedacht bij het opstellen van het protocol 
van maatregelen om vanaf 8 februari de school weer te kunnen openen. 



 
ARBO beleid 
Het ARBO beleid komt cyclisch terug op de agenda van de MR. 
 
Cursus MR leden 
Er hebben geen leden deelgenomen aan deze cursus. 
 

Schoolgids 
De MR heeft kritisch meegedacht over de inhoud van de schoolgids. 
 

Instemming 
De MR heeft ingestemd met: 
- de besteding van de gelden en het proces voor de formatie 2021-2022 
- het werkverdelingsplan voor 2021-2022 
- de schoolgids 

Advies 
De MR heeft advies gegeven over: 
- de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Samen Kansrijk en andere punten hieruit 
voorvloeiend, (zie punt: Samen Kansrijk) 
- het opstarten van de school, op 8 februari, na de sluiting ivm de Coronacrisis. 

 

Bezetting MR tot aan Samen Kansrijk 
De huidige bezetting van de MR, blijft zoveel mogelijk ongewijzigd in het traject tot aan de opening 
van Samen Kansrijk. 
 

Namens de MR, 
Oost vd Bos 

 


