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De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat bij de start van het nieuwe schooljaar uit
een oudergeleding van 4 ouders; Jenny Hoogendoorn, Marianne van den Berg,
Renate Kouwenhoven en Susan Eijgermans. Het team wordt vertegenwoordigd door
Peter Hoogelander, Yvonne Zwinkels, Peggy Zuidgeest en Marga Kuijpers. Peter is
de voorzitter en Susan beheert het secretariaat en is vice-voorzitter van de MR.
Jenny is afgevaardigde namens de MR bij eventuele sollicitatiegesprekken. Namens
de Andreashof was Arno Koppenol de afgevaardigde naar de GMR.

De MR heeft bij beleids-, onderwijskundige- en andere zaken, die de school aangaan
een adviserende óf een instemmende taak. De MR is zich terdege van deze taak
bewust en probeert alle onderwerpen, die besproken worden, met de grootst
mogelijke inzet en zorg te behandelen.

Als MR kijken wij terug op een schooljaar wat door Corona anders startte als wat je
zou willen. De school ging wel open na de vakantie, maar het was erg lastig om voor
iedere klas een leerkracht te hebben. Door ziekte en de maatregelen van Corona
was er uitval en moesten soms ook klassen naar huis gestuurd worden. De
maatregelen vanuit de overheid werden het schooljaar regelmatig aangepast waarop
er weer geschakeld en aangepast moest worden binnen de Andreashof. De directie
van de Andreashof heeft bij al deze besluiten de MR goed betrokken. Het koersplan
is diverse malen aangepast en gecommuniceerd met de ouders. De overleggen van
de MR hebben ook dit schooljaar digitaal plaatsgevonden. De MR leden zijn hier
positief over en constateren dat het ook handig is als er korte afstemming nodig is.

De MR heeft elke vergadering gesproken over het nieuwe onderwijsconcept. De
eerste ervaringen zijn positief zowel van de leerkrachten als de leerlingen en de
ouders. Echter door de impact van de corona maatregelen is de uitvoering van het
onderwijsconcept niet geheel tot zijn recht gekomen. De MR heeft er vertrouwen in
dat dit weer actief wordt opgepakt als de maatregelen rondom corona weer worden
opgeheven.
Op de agenda van de MR hebben het afgelopen jaar vele punten gestaan,
waaronder ICT beleid en de besteding van de ICT gelden die deels door ouders
worden betaald. Ook heeft de MR gesproken over de verduurzaming van de school.
Belangrijke stappen zijn gezet met de aanschaf van zonnepanelen en met het
vervangen van alle verlichting naar LED. Ook de leerlingen worden meegenomen in
het nut en noodzaak van de verduurzaming.
Het samenwerkingsverband en het koersplan zorg zijn gepresenteerd aan de MR.
Hierover heeft een goede discussie plaatsgevonden en de MR zal dit koersplan
zeker blijven volgen. Ook de presentatie die online gegeven is aan de ouders is erg
gewaardeerd.
Ook het inspectiebezoek, de formatie, NPO gelden, werkdruk en communicatie zijn
onderwerpen die op de agenda van de MR hebben gestaan dit schooljaar.

Aan het eind van het schooljaar heeft de MR een oproep gedaan aan ouders om zich
kandidaat te stellen voor de MR. De reden hiervan was dat Jenny Hoogendoorn de
MR moest verlaten omdat ze in het nieuwe schooljaar geen kind meer op de



Andreashof heeft zitten. Wij willen Jenny bedanken voor al het werk wat ze heeft
verzet voor de MR en haar actieve inbreng en mening tijdens alle vergaderingen.


