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Dit jaar was het eerste jaar als de Minstreel. Het was een dynamisch jaar, waarin we naast de
lopende zaken ons ook bezig gehouden hebben met o.a. de nieuwbouw en online onderwijs in
Corona tijd.

Het afgelopen jaar hebben de volgende onderwerpen centraal gestaan:
● De nieuwbouw, met de bijkomende uitdaging dat er niet genoeg plek was voor alle groepen.

We hebben meegedacht over de tijdelijke huisvesting van een aantal groepen.
● De nieuwe Minstreel website is gelanceerd. De fusiewebsite is hiermee opgeheven.
● Formatie 2021-2022
● We hebben goedkeuring verleend aan de or begroting, en een blik geworpen op de begroting

van komend schooljaar. De OR heeft tijdens een MR vergadering toelichting gegeven op de
begroting.

● Sinds de nieuwe structuur van de GMR worden we op een andere manier betrokken bij GMR
zaken. De communicatie verloopt nog niet altijd soepel. We zoeken hierin een manier die
prettig werkt voor zowel de GMR als de MR.

● We hebben het online onderwijs in Corona tijd geëvalueerd. Ouders zijn gevraagd naar hun
ervaringen. Dit is meegenomen in het teamoverleg.

● We hebben de huishoudelijke reglementen van de Nicolaas en de Fatima samengevoegd tot
een Minstreel reglement.

● Schoolbegroting

Het afgelopen jaar hebben we met een samengevoegde MR gewerkt. Aan het eind van dit schooljaar
verlaat de jongste dochter van Dorien Wellen de Minstreel. Daarom zal Dorien aan het eind van dit
schooljaar de MR verlaten.
Komend schooljaar zal de MR bestaan uit 3 ouderleden en 3 personeelsleden. Voor 2 van de 3
ouders zal komend schooljaar hun laatste MR jaar zijn. omdat ook hun jongste kind de Minstreel zal
gaan verlaten. In december (2021) zullen er nieuwe verkiezingen worden gehouden voor 2 nieuwe
MR leden. Daarvan zal er 1 vanaf januari 2022 toetreden, en de andere vanaf schooljaar 2022-2023.
Ouders die interesse hebben kunnen informatie opvragen bij ons, en zijn van harte welkom om een
MR vergadering bij te wonen.

U ziet, er is een hoop in beweging en er is veel werk te verzetten. We staan altijd open voor input van
meedenkende ouders.

We houden u op de hoogte!
Vragen of opmerkingen? Mail ons (mr@kcdeminstreel.nl)

Vriendelijke groet,

Ester Wolken, Dorien Wellen, Martijn van Nierop, Heidi van de Koevering, Marije van Schalkwijk
Saskia van Mourik en Marina Caspers
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