
Jaarverslag MR de Empel  schooljaar 2020/ 2021 

September 2020 

- Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een fusie tussen Skipov en 

SKOSO. De fusie is een intentie van de Raad van Toezicht. De GMR wordt hierin 

betrokken. 

- Roosterschooltijden: De MR wil voor de herfstvakantie een ouderpeiling uitvoeren. Dit 

is een half jaar eerder dan de vorige keer aangekondigd (februari 2019). De 

ouderpeiling staat los van Corona.  

Oktober 2020 

- Roosterschooltijden: Er is sprake van een hoge betrokkenheid: er zijn 95 reacties 
binnen gekomen op de ouderpeiling. Dat geeft de MR een goed inzicht in de wensen 
vanuit ouders. Ouders hebben een voorkeur voor het continu rooster met een 
woensdag of vrijdag tot 12.30 uur. Het team van leerkrachten heeft de voorkeur voor 
de woensdag. De MR adviseert deze keuze, en om het rooster te laten ingaan na de 
kerstvakantie 2020-2021. 

 

November 2020 

- De cluster verbeterplannen zijn besproken.       
- Evaluatie huidige groepsindeling is besproken.  

- Verkeersprobleem Melkerstraat. 

December 2020 

- De MR heeft een extra vergadering belegd i.v.m. de aangescherpte Corona 

maatregelen n.a.v. de persconferentie van maandag 14 december i.v.m. de sluiting 

van de scholen. In de MR is het plan van aanpak besproken. 

Januari 2021 

- Tussentijdse evaluatie corona maatregelen en vooruitblik icm geplande studiedagen. 

- De organisatie structuur is besproken n.a.v. aanstelling Anke als adjunct directeur. 

- Annulering aanmelddagen.  

Maart 2021  

- Thuis quarantaine: De Empel was de eerste school binnen SKIPOV waarbij er sprake 
was van thuis quarantaine n.a.v. een positief geteste leerling in de klas. School heeft 
nauw contact gehad met de GGD en de adviezen opgevolgd en deze teruggekoppeld 
naar ouders en leerlingen. Dit was voor alle partijen nog erg zoeken en schakelen.  

- Start van het onderwijs, delen van ervaringen van leerkrachten en ouders. 

- Start van continu rooster, delen van ervaringen van leerkrachten en ouders.  

- Fusie Skipov/ SKOSO  

- Werving nieuw MR lid oudergeleding. 

April 2021 

- Verloop verkiezingen 

- Kennismaking nieuw MR lid oudergeleding: Rianne van Lieshout. 

- Personele wisselingen en communicatie daaromtrent zijn besproken. 

- Groepsindeling schooljaar 2021-2022 

Verloop en onderwerpen professionaliseringsdagen (studiedagen) 



Juni 2021 

- De opzet van de schoolgids is doorgenomen.  

- Inzet NPO (Nationaal Programma Onderwijs) gelden na corona zijn besproken. 

- Afscheid MR lid oudergeleding Peter Callaars.  

- Planning schooljaar 2021-2022.  

 

Voor de volledige notulen: 

https://bsempel.skipov.nl/ouders/mr/mr-documenten 

 

 

https://bsempel.skipov.nl/ouders/mr/mr-documenten

