Jaarverslag MR Het Carillon schooljaar 2021/2022
Dit is een samenvatting van wat er in het schooljaar 2021/2022 aan bod is gekomen in de
Medezeggenschapsraad (MR) van Het Carillon. Waarover is de MR geïnformeerd, waarover heeft
de MR meegedacht en geadviseerd en welke besluiten zijn er genomen?
Verloop vergaderingen
De MR heeft 7 keer vergaderd dit schooljaar. De start en afsluiting van het schooljaar waren live op school en
de andere vergaderingen vanwege Coronamaatregelen en/of efficiency via MS Teams. Bij de helft van de
vergaderingen was de directie een gedeelte aanwezig. Voor elke vergadering is de directie om een update
gevraagd. De notulen van de MR-vergaderingen zijn in te zien in de MR map in de lerarenkamer op school en
op deze pagina op de website van Het Carillon.

Samenstelling van de MR
Personeelsgeleding (PMR): Marloes Stevens-Modderman, Anne Mijnheer en Gisela Dol
Oudergeleding (OMR): Elsa Eikema-Voorberg, Marc Niemeijer en Carola van Ingen-Appels

Hiermee heeft de MR ingestemd
•
•
•
•

De inhoud van de schoolgids;
Het publiceren van het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) op de website;
De begroting van de NPO-gelden;
Benoeming medewerker

Hiermee heeft de PMR ingestemd
•

Formatie

Hierover is de MR geïnformeerd
De MR is tijdig geïnformeerd over de (inzet van de) NPO-gelden, de reguliere begroting (en de keuzes die
daaraan vooraf gaan). Plan van aanpak rondom RI&E, de aanpassingen op het schoolplein, de inzet van
camera’s rondom de school om de veiligheid te vergroten, de gesprekken die gevoerd worden met de scholen
en kinderopvang in de buurt, de totstandkoming van de formatie en voortgang van de acties uit het jaarplan.
Ook kwam er elke vergadering een update over de voortgang van Kanjertraining in de school en werd er een
update vanuit de GMR-vergadering die eraan vooraf ging gedeeld.

Hierover heeft de MR geadviseerd
•

•

•

Veiligheid rondom school vergroten
▪ O.a. camera-observatie (zie toelichting hieronder), lampen om het gebouw en
(ludieke) ideeën om de verkeersveiligheid te verbeteren.
De communicatie via de nieuwsbrief naar ouders beknopter aanbieden.
▪ Wellicht vaker en korter, in plaats van 1 keer per maand een variant van meerdere
pagina’s. De MR vindt het mooi om te zien hoe ouders via de digitale middelen
steeds meer een kijkje krijgen in alle groepen.
Vakantierooster en studiedagen ‘22/’23
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Specifieke thema’s schooljaar 2021/2022
•

Inzet NPO gelden
Begin van het schooljaar is de MR uitgebreid meegenomen in de plannen hoe de NPO-gelden ingezet
zouden worden. De MR heeft ingestemd met de begroting hiervan en staat achter de keuze om de
gelden voor lange termijn doelen in te zetten. Gedurende het jaar is de MR meegenomen in de
voortgang van de inzet.

•

Aandacht voor de MR
Dit schooljaar is de documentatie en communicatie over de MR beter zichtbaar gemaakt. Zo is de
pagina over de MR op de website vernieuwd en is aangekondigd in de nieuwsbrief wat de MR doet,
wie erin zitten, waarvoor ouders bij de MR terechtkunnen en waar meer informatie te vinden is. Na
elke vergadering zijn de notulen van de vorige vergadering na goedkeuring online geplaatst. Zo is het
verloop van het schooljaar, vanuit MR perspectief, meer zichtbaar voor geïnteresseerden.

•

Samenwerking met de ouderraad
Tijdens een van onze vergaderingen hebben we de ouderraad uitgenodigd om nader kennis te maken
en onze krachten meer te bundelen. Daarbij is de afspraak gemaakt dat we jaarlijks aan het begin van
elk schooljaar elkaar ontmoeten om kennis te maken, de focuspunten van dat jaar uit te wisselen en
te brainstormen hoe we elkaar kunnen versterken.

•

Camera-observatie
De MR is in vroeg stadium meegenomen in eerste plannen rondom camera-observatie. Doel om
veiligheid te vergroten juicht de MR toe. Advies van de MR was om hier vanwege privacy zorgvuldig
mee om te gaan: goede afspraken te maken en open communicatie hierover richting ouders.
Verwachting van de MR was daarbij: eerst beleid en daarna camera’s in gebruik nemen. Dit ging
vanwege de onverwachte snelheid andersom. Hierover heeft de MR bij de directie aan de bel
getrokken.
Hierover hebben we snel met directie kunnen schakelen met wederzijds begrip. Directie heeft verder
uitgezocht welk beleid kan gelden rondom cameraobservatie en ze heeft een protocol opgesteld en
afgestemd met verschillende andere disciplines binnen Vivente. Protocol is besproken in een extra MR
vergadering. Hierop is beleid verder aangescherpt. Zo zijn de camera’s uit tijdens schooltijd. En is na
communicatie hierover richting personeel, ouders en leerlingen met de MR geëvalueerd. Conclusie:
geen reactie, dus beleid wordt uitgevoerd.
In schooljaar 2022/2023 wordt de camera-observatie hoe deze nu is ingezet wederom besproken.
Draagt dit voldoende bij aan het gevoel van veiligheid?

•

Samenstelling van de MR
In april heeft 1 lid van de oudergeleding aangegeven in schooljaar 2022/2023 na 3 jaar niet meer in de
MR deel te nemen. Dat betekent dat de kandidaat uit de verkiezing 2021/2022 is gevraagd of zij nog
steeds wil deelnemen aan de MR. Dit is het geval; ze start in schooljaar 2022/2023 in de MR.

De MR is trots op de flexibiliteit en kwaliteit die is geleverd, ondanks de impact van Corona, ook dit
schooljaar. Het stond hoog op de agenda om de veiligheid rondom school te verbeteren. Dit draagt
eraan bij dat Het Carillon een fijne plek is binnen de wijk. Aandachtspunt voor komend schooljaar is
om tijdens alle vernieuwingen ook oog te houden voor focus en behapbaarheid.
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