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Jaarplan 2020 - 2021 en schoolgids 2020-2021
De MR heeft het schooljaarplan besproken; het wordt nu uitgewerkt en
opgenomen in Parnassys. Het onderdeel heet: “Mijn schoolplan”, daarin kunnen
alle plannen en beleidsstukken opgenomen worden. Het jaarplan is officieel
vastgesteld.
De schoolgids van 2020-2021 is besproken en met wat wijzigingen goedgekeurd.
Voor de ouders is er een nieuwe schoolkalender 2020-2021uitgedeeld.

Financieel jaarverslag en begroting Oudervereniging van Het Kofschip
De ouderraad van Het Kofschip is omgezet in een oudervereniging. Nu het een
oudervereniging is hoeft de oudergeleding van de MR geen goedkeuring meer te
geven over het financieel jaarverslag en de begroting van de O.V. Deze
goedkeuring wordt vanaf augustus 2020 gevraagd aan de leden van de
oudervereniging tijdens hun jaarlijkse ledenvergadering. De oudergeleding van de
MR heeft afgelopen jaar dus voor het laatst het jaarverslag en de begroting goed
gekeurd.

Samen bouwen aan IKC Platanenlaan
We hebben bij de start van het schooljaar kennis gemaak met de nieuwe directeur
van IKC Platanenlaan. Frank Sessink. Door Corona hebben de diverse
bijeenkomsten van IKC Platanenlaan geen doorgang kunnen vinden. Er is een
nieuwe website voor IKC Platanenlaan gelanceerd. Het spelen op het nieuwe plein
is besproken. MR leden worden op de hoogte gehouden van de IKC
ontwikkelingen, zij worden ook uitgenodigd voor de komende bijeenkomsten voor
de teams en medewerkers Zonnekinderen.

Formatie 2021 - 2022
De formatie blijft op 9 groepen. Er komen 3 kleutergroepen en alle andere
groepen enkelvoudig.
Door het afscheid van 4 collega’s (door (pre)pensioen), zijn er nieuwe collega’s
aangenomen, 2 leerkrachten en 2 onderwijsassistenten. Vanaf schooljaar 20212022 werken we met voor elke bouw een vaste onderwijsassistent. Hiervoor is een
gedeelte van de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelden gebruikt.

GMR
De GMR heeft de MR via de vaste kanalen op de hoogte gehouden. Besproken
onderwerpen zijn o.a. Covid 19, management, programma NPO gelden, bestuursformatieplan, vakantierooster. Op het vakantierooster heeft de MR goedkeuring
gegeven.

Bestuur/directeurenoverleg
De info vanuit het bestuur loopt nu via de directeur IKC Platanenlaan. O.a.
informatie over de Coronamaatregelen, de formatie. We hebben de begroting en
exploitatie van het Kofschip besproken, dit is ter kennisgeving aangenomen.

Jaarbegroting en jaarrekening
De jaarbegroting van 2021 en het financieel jaarverslag 2020 zijn besproken.
Het is ter kennisgeving aangenomen.

Coranatijd
Leden van de MR hebben regelmatig contact gehad met de teamleden/directie
over de invulling van het (thuis)onderwijs en de ervaringen hiermee.
Het nieuwe rapport is besproken.
In de laatste MR vergadering hebben we afscheid genomen van 2 ouderleden en
een teamlid, zij werden met mooie woorden bedankt voor hun inzet.
Er hebben zich 2 nieuwe ouderleden en een teamlid aangemeld voor de MR. Zij
hebben de laatste vergaderingen alvast meegedraaid.
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