
     Jaarverslag MR 2020-2021 

 

 
 

De MR van de Rocalli bestond dit schooljaar uit 4 personen; Nanneke Veld en Trees 

Schiks in de personeelsgeleding en Rianne Peters en Martine Bergman in de 

oudergeleding. Jacqueline van der Spank of Thea Alkemade hebben de 

vergaderingen bijgewoond vanuit de directie. 

 

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de relevante onderwerpen, besproken in de 

MR van de Roncalli in schooljaar 2020-2021. 

 

Onderwerpen die dit schooljaar aan de orde zijn geweest; 

• Urenberekening bekeken en vragen gesteld. 

• Jaarplan 2020-2021 en jaarverslag 2019-2020 zijn besproken en 

goedgekeurd. 

• Schoolplan. 

• Begroting. 

• Opbrengsten van halfjaarlijkse Citotoetsen en de IEP-eindtoets zijn 

besproken. Het team heeft de tussenopbrengsten met de IB-er besproken. Na 

aanleiding hiervan zijn plannen aangepast.  

• Visie van de Roncalli: De Roncalli ontwikkelt zich op de volgende 

speerpunten; zelfverantwoordelijk leren, zelfstandig werken, taakgericht, 

zelfsturend, handelend, ontdekkend en onderzoekend, studievaardigheden en 

lezen. 

• In april stond er een ouderavond onder leiding van Steven Pont gepland. 

Helaas is deze door Covid-19 wederom niet doorgegaan. We hopen deze in 

schooljaar 2021-2022 weer op de kalender te kunnen zetten. 

• Ook dit schooljaar hebben de basisscholen hun onderwijs anders moeten 

inrichten i.v.m. Covid-19. De MR is geregeld gevraagd mee te denken over 

maatregelen en veiligheid op school.  

• Inzet werkdrukgelden door PMR (instemming). 

• Formatie 2021-2022 icm NPO gelden. Een leerkracht heeft Roncalli verlaten. 

In het nieuwe schooljaar worden de NPO gelden o.a. ingezet voor 

ondersteuning in de groepen. Formatie van de locatieleider wordt kleiner. De 

locatieleider gaat ondersteunen in de groepen, daarnaast heeft een leerkracht 

uitbreiding van uren voor ondersteuning.  

• De MR is op de hoogte gehouden van de financiële situatie binnen stichting 

Kans & Kleur. De directie heeft binnen de MR besproken wat dit betekent voor 

de formatie schooljaar 2021-2022. Daarnaast is er door het team een protocol 

gemaakt met daarin de school specifieke criteria bij verplichte mobiliteit. 

 


