Jaarverslag MR OBS Rubenshof schooljaar 2019-2020
Samenstelling MR
Leerkrachten: Peter Kerstens, Hendy Oomen (penningmeester), Yolande Mol-Wilthagen,
Jeanne Schellekens.
Notulist: Monique van Ham-Jongmans
Ouders: Ronald Rasing (voorzitter), Jeroen Becker, Janneke Baaij, Ellen Doolaege
In het schooljaar 2019-2020 is de MR zes keer bijeen geweest. Directeur Carla van Leijsen, en
soms ook bovenschools directeur Theo Vaes, waren bij deze vergaderingen aanwezig.
In de MR worden belangrijke zaken besproken die onze school aangaan.
Er zijn een aantal vaste agendapunten:
- Het bespreken van de notulen van de MR en Ouderraad.
- Delta-onderwijs (het bestuur).
- Mededelingen vanuit het team, voorschool, Arbo, overblijven en passend onderwijs.
Daarnaast komen er nog vele andere onderwerpen aan bod zoals: het schoolplan, openbaar
onderwijs, de aanschaf van nieuwe materialen/methodes, de begroting van de school,
groepsindeling, doelstellingen, resultaten tevredenheidsonderzoek en het inzetten van
personeel.
Voor dit jaar is het gezondheidsbeleid met betrekking tot de coronaperiode voor de zomer
een belangrijk aandachtspunt geweest en het strategisch beleidsplan (van Delta-onderwijs)
in combinatie met de benoemingscommissie voor de eindverantwoordelijke schoolleider.
De oudergeleding van de MR is een vertegenwoordiging van alle ouders van de school.
Meningen, opmerkingen en vragen vanuit ouders zijn heel verhelderend en waardevol. De
vergaderingen zijn openbaar. De agenda en de notulen zijn te vinden op de website van de
school.
De volgende belangrijkste onderwerpen zijn in het schooljaar 2019-2020 in de MR
besproken:
Gezondheidsbeleid/ Corona
Leerlingen en bewegingsonderwijs
Werkdruk
Visitatierapport
Meldcode veilig thuis
Inzetten overblijfcoördinator
Rooster
Evaluatie activiteiten en doelstellingen afgelopen jaar
Nieuw strategisch beleidsplan (Delta)
Doelen schooljaar
Indeling leerlingaantal
Personele zaken (bij geen vervanging)
Ik hoop u hiermee een beeld te hebben gegeven van wat er binnen de MR gebeurt. Als u
interesse heeft, kunt u altijd met vragen of opmerkingen bij alle M-leden terecht.
Graag wil ik hierbij iedereen hartelijk danken die zich de afgelopen periode voor onze MR
heeft ingezet.
Ronald Rasing
Voorzitter medezeggenschapsraad obs Rubenshof

