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De geleding van de MR
In het schooljaar 2020-2021 is de MR vertegenwoordigd door 3 ouders en 3 leerkrachten van de IJdoornschool.
Mevr. M. van der Sluis is toegetreden als nieuw lid van de MR en neemt aan het eind van het schooljaar alweer
afscheid waardoor er opnieuw een vacature voor een personeelslid is ontstaan.
Oudergeleding
● Dhr. R. Moumli
● Dhr. K. Sener
● Mevr. A. Turkmen
Personeelsgeleding:
●
●
●

Mevr. M. Deinum
Mevr. B. Veldhuis
Mevr. M. van der Sluis

Voorzitter: dhr. R. Moumli
Secretaris: mevr. M. Deinum
De geleding voor de GMR
De IJdoornschool heeft dit schooljaar geen oudervertegenwoordiging gehad bij de GMR-vergaderingen van
Innoord. Er zijn meerdere scholen binnen Innoord die niet wordt vertegenwoordigd in de GMR. De GMR deelt
de stukken met alle MR-leden.
Scholing MR
Vier MR-leden hebben in mei 2021 de cursus MR-basis gevolgd. Hierbij hebben de leden diverse nieuwe
inzichten verkregen.
Jaarplanning 2020-2021
De MR heeft voor het schooljaar 2020-2021 een activiteitenplan met jaarplanning opgesteld. Het
activiteitenplan dient als hulpmiddel om overzicht en houvast te bieden gedurende het jaar.
Directie IJdoornschool
In het schooljaar 2020-2021 is M. Bremer directeur op de IJdoornschool. De MR heeft positief geadviseerd
voor het afnemen van een draagvlakonderzoek voor de benoeming S. Vernet als adjunct-directeur. Aan het
eind van het jaar is er een BAC geweest en is S. Vernet als adjunct-directeur aangesteld vanaf het schooljaar
2021-2022.
Schoolgids 2020-2021, schoolplan 2019-2023 en jaarplan 2020-2021
De MR heeft aan het begin van het jaar ingestemd met deze stukken.
Schoolbegroting 2021
De MR is over de schoolbegroting geïnformeerd.
Covid - 19
Voor de kerstvakantie zijn de scholen opnieuw gesloten. Vanaf 4 januari 2021 zijn de lessen online verzorgd.
De MR-vergaderingen hebben een aantal keer online plaatsgevonden via Meet. De laatste vergadering van het
schooljaar heeft weer fysiek op school plaatsgevonden. Vanaf 9 februari is de school weer geopend voor de
kinderen, maar ouders mogen nog niet naar binnen.
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Verantwoording vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021
Door Covid-19 zijn de schoolreisjes en kamp voor groep 8 niet doorgegaan. Gemeente Amsterdam bekostigt
de ouderbijdrage voor leerlingen met een stadspas. Dit is een gift, dus hoeft niet terug te worden betaald, ook
al zijn de activiteiten niet doorgegaan. Verder is er weinig binnengekomen. De enkele ouders die wel betaald
hebben, hoeven volgend jaar niet te betalen.

Ouderbijdrage 2021-2022
Voor het schooljaar 2021-2022 is het de bedoeling dat de oudervereniging de ouderbijdrage gaat beheren. Er
zal een penningmeester en kascommissie aangesteld moeten worden. De ouderbijdrage wordt niet verhoogd,
maar er zal actiever op aangestuurd moeten worden dat het door iedereen betaald wordt.
Vakantierooster 2021-2022
Het vakantierooster voor 2021-2022 is door de MR goedgekeurd op 21 juni 2021.
Formatieplan 2021-2022
Mede dankzij de NPO-gelden is het mogelijk om 16 groepen te vormen i.p.v. 14. De (P)MR heeft hiermee
ingestemd op 21 juni 2021.
Werkdruk verlagende middelen
De besteding van de werkdrukverlagende gelden van 2020-2021 is geëvalueerd en wordt op dezelfde manier
voortgezet in het jaar 2021-2022. We hebben kleine groepen, een onderwijsassistente in de onderbouw en
een bevo-docent. De MR heeft hiermee ingestemd op 21 juni 2021.

Vergaderdata MR 2021-2022
●
●
●
●
●
●
●

maandag 4 oktober
maandag 15 november
maandag 17 januari
maandag 28 februari
maandag 11 april
maandag 23 mei
maandag 4 juli
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