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Net zoals voor de samenleving in zijn geheel gold, was COVID-19 en haar implicaties een belangrijk
thema voor zowel de Odaschool als de Medezeggenschapsraad (MR) in het afgelopen jaar. In het
uiterste geval hebben deze geleid tot twee schoolsluitingen in het afgelopen jaar en het overgaan op
online-onderwijs. Voor de MR betekende dit dat de eerste twee van de in totaal vijf vergaderingen
van het afgelopen jaar via Microsoft Teams hebben plaatsgevonden.
Ondanks dat veel beslissingen van hogerhand op ad hoc wijze tot stand zijn gekomen is er
voortdurend tijdig gecommuniceerd met de MR door Directeur Ben Dackers, waarvoor wij graag
onze waardering willen uitspreken. Het online-lesgeven en de randvoorwaarden die nodig waren om
dit op een goede manier te laten plaatsvinden zijn ook uitvoerig besproken tijdens de verschillende
vergaderingen. Als MR willen wij in dit kader ook onze waardering laten blijken voor alle
betrokkenen, met inbegrip van het Management Team, de individuele leerkrachten en de ICTafdeling van MosaLira die dit op zo’n korte termijn mogelijk hebben gemaakt.
Naast de consequenties van COVID-19 zijn er in het afgelopen jaar een scala aan onderwerpen die de
school betreffen besproken. Hieronder willen wij kort de belangrijkste toelichten.
Ten eerste heeft de Medezeggenschapsraad in april 2020 het verzoek ontvangen van het
Oudercomité om de Ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 naar 40 euro te verhogen.
Rekening houdend met het gegeven dat het vorige vastgestelde bedrag al enige jaren niet meer voor
inflatie gecorrigeerd was, heeft de MR hiermee ingestemd. Daarbij heeft de MR ook ingestemd om
bij de gedurende het schooljaar ingestroomde leerlingen de Ouderbijdrage naar rato van het aantal
maanden te innen.
Ten tweede is de begroting voor het komende schooljaar en de mogelijke consequenties voor de
formatie behandeld. Ondanks een tekort van 62.000 euro heeft de school goedkeuring gekregen
voor de begroting voor het schooljaar 2020-2021 van het bestuur van MosaLira. De belangrijkste
oorzaak van het tekort zijn de relatief kleine klassen van de Odaschool. De verwachting is dat dit de
komende jaren door zal zetten als gevolg van een geleidelijke terugloop in de leerlingenpopulatie van
de school. Desondanks, laat een verdere doorberekening van de begroting voor de komende jaren
een geleidelijke afname van het begrotingstekort van de Odaschool zien.
Ten derde heeft de MR voor de zomervakantie het Schoolplan en de Schoolgids besproken en aan
beide haar instemming verleend. Ondanks dat er door COVID-19 geen fysieke teambijeenkomsten
konden doorgaan voor het opstellen en behandelen van het Schoolplan 2020-2021 is er een goed
plan tot stand gekomen waarin de eigenheid van de Odaschool behouden is gebleven, maar waarin
wel een duidelijke relatie met het Koersplan van MosaLira is gelegd.
Ten vierde is er afgelopen jaar de nodige aandacht geweest voor de samenwerking tussen de
Medezeggenschapsraad van de Odaschool en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) van MosaLira. Dat er op dit vlak, op een enkel punt, sprake was van miscommunicatie kwam
aan het licht tijdens de verkiezingen van twee nieuwe leden voor de oudergeleding van de GMR in
mei vorig jaar. Om dit in de toekomst te vermijden, hebben de MR en de contactpersoon bij de GMR

van de Odaschool afgesproken elkaar tijdig en geregeld op de hoogte te houden van relevante zaken
en ontwikkelingen in beide geledingen.
Tenslotte hebben zich in het afgelopen jaar enkele wijzigingen in de samenstelling van de MR
voorgedaan. In de eerste plaats is er overleg geweest met betrekking tot de wenselijkheid van de
grootte van de MR in relatie tot het leerlingenaantal van de Odaschool. In goed overleg met het
Management Team van de school is besloten om de huidige grootte te handhaven. In het afgelopen
jaar is Mevr. Karin Schleipen herkozen als vertegenwoordigster van de personeelsgeleding van de MR
en Mevr. Anita Mühlegger is begin dit schooljaar toegetreden als lid van de oudergeleding van de
MR. Daarnaast heeft Dhr. Daniël Uiterwijk begin dit schooljaar het voorzitterschap van Mevr. Debby
Dassen overgenomen.
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