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De medezeggenschapsraad (MR) telt vier leden. Dit aantal is gebaseerd op de hoeveelheid leerlingen.
Vanuit de personeelsgeleding zijn dit Arianne van Kesteren en Ina van Lunteren.
Vanuit de oudergeleding zijn dit Jan Versloot en Pieter Luiten.

De functies waren als volgt verdeeld:

- Pieter Luiten :Voorzitter
- Jan Versloot :lid, e-mail en documenten
- Ina van Lunteren :lid, notulen
- Arianne van Kesteren :lid, nieuwsbrief en social schools.

Esther Struijk :afgevaardigde GMR

De directeur, Astrid Sloof, woont de vergaderingen bij om de directie-, schoolse- en stichting brede
zaken toe te lichten.

Het afgelopen jaar heeft de MR vijf keer vergaderd, dit hebben we zowel fysiek als online gedaan in
verband met Covid-19.
Vergaderingen begonnen altijd om 19:30 uur en hadden een vaste structuur. Agenda en de te
bespreken stukken worden van te voren toegestuurd of staan gereed op de Drive.

Belangrijke onderwerpen die naast de vaste (jaar)agenda aan bod zijn gekomen:

- Covid-19 en coronamaatregelen, o.a. omtrent sinterklaas- en kerstvieringen.
Iedere vergadering is er geëvalueerd en gekeken naar de actuele situatie omtrent Covid-19.
We vonden het als MR van belang dat er binnen alle maatregelen geen paniek/angstcultuur
ontstond door de gehele situatie en dat er voor iedereen een veilige werkomgeving is.

- Evaluatie van het continu-rooster, ook dit onderwerp is diverse malen aan bod geweest.
- Opheffing van TSO i.v.m. continu-rooster.
- Besteding ouderbijdrage
- Ingekomen brieven van Stichting Bezorgde ouders Bodegraven
- Besteding NPO-gelden
- Jaarplan
- Schoolplan
- Regelementen
- Begroting PBS
- Verkiezingen en samenstelling MR

Iedere vergadering zijn er notulen opgesteld en deze zijn goedgekeurd, notulen zijn altijd op te vragen
bij de MR.
Arianne verzorgde namens de MR korte berichten in de nieuwsbrieven en/of social schools.
Zaken van de GMR werden met de MR gecommuniceerd via de notulen.

Voorzitter:

Pieter Luiten.


