Jaarverslag MR de Zuidster 2018-2019
In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad (MR) van
basisschool De Zuidster in het schooljaar 2018-2019. De rol van de MR is toezicht houden op het beleid van de
school, de totstandkoming van nieuw beleid en de uitvoering van dit beleid in de praktijk. De MR bestaat uit een
oudergeleding en een docentgeleding. De MR komt op voor de belangen van het personeel, de ouders en
natuurlijk de kinderen.

Samenstelling MR 2018-2019
Oudergeleding:
Bertie de Boer,
Sikke Visser
Personeelsgeleding
Anneke van der Berg,
Annemieke Marsman
GMR: Annieke Korterik

Annieke Korterik

Anneke van der Berg

Bertie de Boer

Sikke Visser (voorzitter)

Nicole Spijkerman

Taken en
Verantwoordelijkheden
01 | MR praat mee en denkt mee over het beleid van de school.
02 | De MR heeft instemmingsrecht over onderwerpen als; werving,
taakbeleid, schoolplan en schooltijden.
03 | De MR heeft adviesrecht over de begroting, formatie, veiligheid,
verbouwing, aanstelling directie, verandering onderwijsbeleid.
04 | De MR mag alle onderwerpen bespreekbaar maken die de school of een
groep leerlingen betreft.

Speerpunten 2018-2019
1

2

Schoolplan 2019-2023 Het afgelopen schooljaar heeft de
MR meegedacht en adviezen gegeven over de invulling van
het nieuwe schoolplan. De definitieve versie van de plan
staat op de agenda voor de vergadering in september. De
MR heeft instemmingsbevoegdheid over dit plan en zal de
komende jaren de uitvoering van dit plan monitoren
Pestprotocol
De MR heeft geadviseerd het huidige
.
pestprotocol te herzien en in lijn te brengen met de
methoden als Verbindend Gezag, Rots en Water en
ontwikkelingen op het gebied van digitale middelen. Verder
vindt de MR dat er een compacte, duidelijke, positieve
samenvatting moet komen die op de site wordt geplaatst. Op
dit moment is het materiaal op de website nog niet
aangepast. Dit blijft daarom een punt van aandacht. Wel is de
MR van mening dat dit onderwerp binnen het docententeam
voldoende aandacht heeft en krijgt op studiedagen en
trainingen

3

4

Groepsindeling. Voor de start van het schooljaar waren
er veel zorgen van ouders over de gekozen
groepsindeling van vijf combinatieklassen. Dit is
gedurende het schooljaar een terugkerend agendapunt
geweest. De uitvoering van deze groepsindeling is
uiteindelijk goed verlopen
Zichtbaarheid MR Om de zichtbaarheid van de MR te vergroten
is er een ouderbijeenkomst georganiseerd. Vanuit alle groepen
van de Zuidster zijn willekeurige ouders uitgenodigd om mee te
denken en input te geven aan de MR vanuit het perspectief van
ouders en kind. Een erg nuttige avond. Het komende schooljaar
gaat de MR dan ook weer een dergelijke avond organiseren. De
MR en oudervereniging hebben elkaars vergadering bezocht
ook dit willen we het komende jaar continueren. Tot slot zijn de
leden van de MR met een duidelijke foto zichtbaar op het
smoelenbord in de Zuidster

Scholing en kennisdeling
●

●

●

Bertie de Boer en Anneke van den Berg
zijn aanwezig geweest bij een gezamenlijke
bijeenkomst van MR en GMR van
verschillende Vivente scholen
Sikke heeft namens de MR een
vergadering van de oudervereniging
bezocht en vice versa
Verschillende informele gesprekken met
Marianne Westerman

Speerpunten 2019-2020
1

2

Vergroting leerlingenaantal/externe
communicatie De Zuidster is een mooie, kleine,
overzichtelijke school. Toch is het belangrijk voor de
continuïteit op de langere termijn dat het
leerlingenaantal gaat groeien. De MR wil samen met het
management van de school, ouders en leerkrachten
helpen de plannen hiervoor concreet vorm te geven.
Communicatie is hierin belangrijk.
Vernieuwingen schoolplein Het schoolplein is een
belangrijke eyecatcher voor een school. Daarnaast is
een mooi plein in het belang van de kinderen. Er zijn al
langer ideeën om het plein en de directe omgeving op
te knappen. De MR wil zich dit jaar hard maken voor
concrete plannen

3

Schoonmaak/Hygiëne Zowel uit de
ouderbijeenkomst, als uit de jaarlijkse
enquête afgenomen onder ouders,
personeel en leerlingen komt naar voren
dat hygiëne en schoonmaak een punt van
aandacht is. Daarom is dit het derde
speerpunt voor dit schoolseizoen

Jaaragenda 2019-2020
●

●

●

Speerpunten MR
-Vergroten leerlingenaantal
- Vernieuwingen schoolplein
- Schoonmaak/hygiëne
september 2019
- Jaarverslag 2018/2019
- Ouderbijeenkomst/ouderpanel
- Vaststellen vergaderrooster
- Planning scholing/cursussen MR
- Schoolplan
november 2019
- Formatieoverzicht nav teldatum leerlingen 1 okt
- Hoofdlijnen begroting
- Pestprotocol
- Update huishoudelijk reglement MR

●

●

●

●

januari 2020
- RIE
- Voortgang PVA
- Begroting
- Voorbereiding verkiezingen
maart 2020
- Evaluatie taakbeleid
- Concept schoolgids
- Verkiezingen MR
april 2020
- Actieplan MR
- Inzet formatie
- Evaluatie schoolplan
juni 2020
- Jaarverslag 2019/2020
- Vaststelling schoolgids
- Afstemming speerpunten

Samenstelling MR 2019-2020
Oudergeleding:
Bertie de Boer,
Sikke Visser
Personeelsgeleding
Sharien ter Berge, Nicole
Spijkerman
GMR: Nicole Spijkerman

Sharien ter Berge

Bertie de Boer

Sikke Visser (voorzitter)

Nicole Spijkerman

Contact
Heeft u vragen over de MR of wilt u punten voor de
agenda aanbrengen, neem dan contact op met één
van de MR leden of stuur een mail naar:

MR.deZuidster@vivente.nu
Handige sites voor ouders en personeel:

https://www.oudersonderwijs.nl/
https://onderwijs.cnvconnectief.nl/themas/cam
pagnes/gmr-en-or/medezeggenschapsraden/

