Jaarverslag Medezeggenschapsraad
RKBS De Spoorzoeker
Schooljaar 2019-2020

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2019-2020 van de medezeggenschapsraad
(MR) van Rkbs De Spoorzoeker te Kerkrade. Door middel van dit
jaarverslag willen wij u op de hoogte houden van de activiteiten van de
MR. In dit verslag legt de medezeggenschapsraad verantwoording af over
de activiteiten en de resultaten van het schooljaar 2019-2020.
De MR heeft instemming- en adviesrecht. Dit houdt in dat de MR de
schoolleiding adviseert en/of, na overleg, instemming verleent of onthoudt
aan voorstellen van de schoolleiding. Om die reden woont de directeur
van de school, mevrouw Christel Withaar zoveel als mogelijk de MRvergaderingen bij.
In schooljaar 2019-2020 heeft de MR 5 keer vergaderd. Dit jaar zijn
uiteenlopende zaken aan de orde gekomen. Denk hierbij aan het
onderzoeken en bespreken van verschillende mogelijkheden om het
schoolpleingebruik te optimaliseren, de luchtkwaliteit binnen in de school,
het schoonmaken van de school, verkeersveiligheid rondom school.
Daarnaast is de MR betrokken geweest bij de aanstelling en evaluatie van
Christel Withaar als directeur. Een aantal onderwerpen keert elk jaar of
zelfs elke vergadering terug op de agenda.
Net als dit jaarverslag zijn ook de notulen van de MR, die een goede
indruk geven van alle besproken zaken, deels openbaar. Deze notulen
kunt
u
opvragen
bij
de
MR
via
e-mailadres
mr.rkbsdespoorzoeker@gmail.com. Via dit e-mailadres kunt u ook contact
met ons opnemen als u opmerkingen en/of vragen heeft.
Schooljaar 2019-2020 was een bewogen jaar. Christel Withaar heeft het
stokje van Wim de Groot overgenomen en is met veel enthousiasme
directeur geworden. In het begin van het schooljaar werden leerkrachten,
kinderen en ouders geconfronteerd met het plotselinge overlijden van de
gymleraar. In maart werd iedereen overrompeld door het sluiten van de
scholen i.v.m. het corona virus en de lockdown met thuisonderwijs.
Gelukkig hebben de kinderen het schooljaar wel op school kunnen
afronden maar een heleboel activiteiten gingen niet door zoals o.a. het
schoolreisje en de schoolverlatersactiviteiten voor groep 8.

Tevens kwam aan het licht dat door een leerkracht van groep 8 was
gefraudeerd met cito resultaten. Uiteindelijk is het schooljaar positief
afgesloten.
Wij wensen u veel leesplezier. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben
naar aanleiding van dit verslag dan kunt u per e-mail contact met ons
opnemen.

Namens de MR,
Marieke Reuters-Gorissen - Voorzitter MR De Spoorzoeker

De Wet medezeggenschap op scholen
De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) regelt het bestaan van
medezeggenschapsraden (MR'en) van scholen in het primair en voortgezet
onderwijs in Nederland. Deze wet is in werking getreden op 1 januari
2007. Onder de WMS is het instellen van een MR verplicht.
Een medezeggenschapraad dient te bestaan uit een even aantal leden
evenredig verdeeld over personeel en ouders. Leden van de MR worden
gekozen.

De Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten die –
formeel – overleggen over het beleid van De Spoorzoeker.
De MR bespreekt met de directie (het zogenaamd bevoegd gezag) alle
zaken die de school aangaan. Anders dan bijvoorbeeld de
Oudervereniging, heeft de MR bepaalde bevoegdheden (het verlenen van
instemming of het geven van advies).

De directie moet dan ook over bepaalde onderwerpen eerst instemming of
advies vragen aan de MR, voordat ze een besluit neemt.

De leden van de MR
De MR in schooljaar 2019-2020 bestaat uit 8 leden: 4 vertegenwoordigers
van de ouders (oudergeleding) en 4 vertegenwoordigers van de
leerkrachten (personeelsgeleding).
Voor het schooljaar 2019-2020 was de samenstelling als volgt:
Oudergeleding:
1.
2.
3.
4.

Saskia Rinkens
Daniëlle Mommertz
Chantal Steins
Marieke Reuters-Gorissen (voorzitter)

Personeelsgeleding:
1.
2.
3.
4.

Henk Krichelberg
Jessy Hollanders
Henriette Oostenbach
Marlies Wijnen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent van harte welkom om
een MR vergadering bij te wonen. U kunt zich twee weken voor de
vergadering aanmelden door een e-mail te sturen naar
mr.rkbsdespoorzoeker@gmail.com.

MR budget
Ieder schooljaar heeft de MR een eigen budget ter beschikking. Dit budget
kan besteed worden aan bv. het volgen van cursussen voor de MR leden.
Als het budget niet opgemaakt wordt, besteedt de MR van RKBS De
Spoorzoeker het restant aan school. Zo zijn er in schooljaar 2019-2020

o.a. ventilatoren gekocht om te kunnen gebruiken in de leslokalen en op
de gangen.

Afgelopen schooljaar zijn diverse zaken aan ons voorgelegd en door ons
besproken. Hieronder zullen wij ze kort bespreken.

Aanstelling en evaluatie functioneren Christel Withaar
De MR heeft adviesrecht bij het aannemen van een nieuwe directeur. Bij
de aanstelling van Christel Withaar is besproken dat er in het eerste jaar
evaluatiemomenten met de MR en het bestuur van Movare zouden
plaatsvinden. Binnen het team en binnen de MR is geëvalueerd en deze
zijn besproken met het bestuur en met Christel. Deze evaluaties waren
allemaal positief en de MR heeft een positief advies uitgebracht voor de
definitieve aanstelling van Christel als directeur voor Rkbs De
Spoorzoeker.

Schoonmaak
De schoonmaak van de school gebeurt niet naar tevredenheid. Er zal eerst
een nulmeting moeten komen zodat er besloten kan worden of het
afgesloten contract wel of niet voldoet. Op het eind van het schooljaar
wordt besloten om voor volgend schooljaar een uitgebreider contract af te
sluiten.

Klimaatbeheersing/luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit en klimaatbeheersing binnen het gebouw voldoet niet.
Het is erg warm in de zomer en de lucht is erg droog. Vorig schooljaar is
er een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd, n.a.v. het rapport stuurt de
MR een brief naar het bestuur. Als test wordt er in één klas zonwerende
raamfolie op de ramen geplakt. Deze optie wordt niet als prettig ervaren.
De luchtinstallatie krijgt een grote onderhouds- en schoonmaakbeurt en
besloten wordt dat de filters zo vaak als nodig vervangen zullen worden.
Het zijn nog geen afdoende maatregelen en dit punt blijft ook voor
volgend schooljaar een aandachtspunt.

Schoolplein
De grootte van het schoolplein blijft een aandachtspunt. Volgens
bouwbesluit voldoet het plein aan de afmetingen maar in de praktijk is het
te klein. Christel Withaar gaat in gesprek met de gemeente om te bekijken
wat de mogelijkheden zijn. Op het eind van het schooljaar wordt de Kiss &
Ride bij het speelplein betrokken. De hekken en poorten worden verzet
zodat er meer ruimte is. Ook de inrichting van het schoolplein voor wat
betreft speelmogelijkheden (toestellen/materiaal) blijft een
aandachtspunt.

Overblijven
Het is lastig om voldoende overblijfouders te vinden. Om de drukte op het
schoolplein tijdens het overblijven te spreiden is de hulp ingeroepen van
de gymleerkracht. Deze gaat met een groepje leerlingen naar de
sportvelden. Het gevolg is echter dat er (nog) meer kinderen overblijven
door de leuke activiteiten als gevolg van het inzetten van de
gymleerkracht. Besproken wordt of het een optie is om standaard een
continurooster te gaan hanteren. I.v.m. de corona perikelen wordt dit
onderwerp doorgeschoven naar volgend schooljaar.

Personeel
Tijdens de vergaderingen wordt de MR veel geïnformeerd over het
personeel van De Spoorzoeker. Zo wordt het vermeld/besproken als er
iemand wordt aangenomen, iemand vertrekt of met pensioen gaat. De
formatie wordt ook in de MR besproken. Hierin heeft de
personeelsgeleding een instemmingsrecht en de oudergeleding
adviesrecht. Op het eind van het schooljaar gaan 3 leerkrachten met
pensioen. Door het teruglopend leerlingenaantal krijgen we hiervoor maar
één leerkracht terug. Er wordt besloten om in schooljaar 2020-2021 met
combinatieklassen te gaan werken. De MR geeft goedkeuring voor het
taakbeleid en werkverdelingsplan.

Werkdrukmiddelen
Ieder jaar krijgt school een bedrag vanuit de overheid om in te kunnen
zetten om de werkdruk te verlagen. Er wordt voor gekozen om deze
middelen in te zetten voor het aannemen van twee gymdocenten en voor
een docent voor drama en dans. De MR geeft goedkeuring voor het
werkdrukmiddelen plan.

Verkeersveiligheid rondom de school
De verkeersdrukte rondom school blijft een issue. Bij de oversteekplaats
Plein/Grachterstraat wordt gebrigadierd. Ieder jaar is het lastig om
voldoende hulp hierbij te krijgen. Tussen de ingang en uitgang van de
Kiss&Ride is er een plekje waarop een auto past en zo ook wordt gebruikt
door ouders. Dit levert gevaarlijke situaties op. Er wordt besloten om hier
pylonen te plaatsen. Dit heeft effect, er kunnen nu geen auto’s meer
parkeren.

MR leden
Op het einde van dit schooljaar zullen 3 MR leden ons verlaten, 2 leraren
en 1 ouder. Besloten wordt om met een bezetting van 6 door te gaan: 3
leraren en 3 ouders. Vanuit de leraren geeft Lesley Hartsteen aan
interesse te hebben om lid te worden. Zij zal m.i.v. het nieuwe schoolhaar
het 3e lerarengeleding lid zijn. Voor de oudergeleding is geen nieuw lid
nodig.

Begroting
De begroting voor komend schooljaar is aan de MR gepresenteerd. Hierin
wordt vermeld hoeveel geld de school te besteden heeft en waaraan het
wordt besteed. Er is o.a. geld gereserveerd voor nieuwe lesmethodes. De
MR geeft goedkeuring voor de begroting.

Corona
Door de lockdown i.v.m. de corona uitbraak binnen Nederland moesten
alle scholen in maart plotseling dicht en kregen de kinderen thuis les.
Leraren, ouders en kinderen kwamen voor nieuwe uitdagingen te staan.
Na de meivakantie gingen de scholen weer gedeeltelijk open en begin juni
uiteindelijk weer helemaal. Om alles zo goed mogelijk te kunnen reguleren
op school (denk aan spreiding van brengen/halen, gesplitste pauzes etc.)
heeft de MR ingestemd met een continurooster vanaf de heropening in
april tot (uiteindelijk) einde schooljaar 2019-2020.

