Jaarverslag MR 2018-2019
SKPO school Karel de
Grote

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag over 2018-2019 van de medezeggenschapsraad (MR) van
Protestant Christelijke basisschool Karel de Grote. Dit jaarverslag is bedoeld om als MR
verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar 2018-2019. Dit verslag
om de MR-leden te informeren en heeft het daarnaast tot doel om de achterban – ouders en
personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die in het schooljaar hebben
plaatsgevonden.

Samenstelling
In de MR hebben aanvankelijk tijdens dit cursusjaar namens de ouders zitting mevrouw
Remet en de heer Veld. De oudergeleding wordt in het lopende cursusjaar aangevuld door
mevrouw MohamatsiadMohamatsaid.
Namens het team hebben zitting mevrouw Pennings, de heer Adriaans en de heer Desar
(voorzitter). Deze personen hebben al meerdere jaren zitting in de MR.
De directeur, mevrouw Silvi Habets, is adviseur van de MR.
De samenstelling van de MR is dit jaar steeds hetzelfde gebleven. Er hebben zich geen
(tijdelijke) veranderingen voorgedaan.

Vergaderdata
De MR is dit jaar zes keer bij elkaar geweest en wel op de volgende data:
17 september 2018, 12 november 2018, 14 januari 2019, 11 maart 2019, 20 mei 2019 en 26
juni 2019
Bij aanvang van cursusjaar 2018-2019 vergadert de MR altijd op maandagavond in de
koffiekamer van de basisschool. Vanaf kalenderjaar 2019 wordt de tijd vervroegd naar de
middag. De vergaderingen beginnen doorgaans om kwart over zeven. Na het verzetten van
de aanvangstijd begint de MR om kwart over drie.
De notulen van de MR vergaderingen zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar. U
kunt deze terugvinden op de MR-pagina van de website van basisschool Karel de Grote. In
de onderstaande paragrafen worden de belangrijkste onderwerpen die in het schooljaar
2018/2019 aan bod gekomen zijn kort beschreven.

Onderwerpen en werkzaamheden
De agenda wordt altijd opgesteld door de voorzitter in samenspraak met de directeur. Alle
MR-leden kunnen zowel vooraf als tijdens de vergadering punten inbrengen.
De volgende agendapunten zijn dit jaar ter sprake gekomen:

Begroting 2019
De directie heeft in het voorjaar de begroting gepresenteerd en toegelicht aan de MR. De
MR heeft naar aanleiding van de begroting schriftelijk vragen gesteld aan de directie. Voor
2019 is er een sluitende begroting.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is vastgesteld op € 35,- voor de kinderen in de groepen 1 en 2. Voor de
groepen 3 t/m7 € 40,- Beide bedragen zijn inclusief het schoolreisgeld. De ouderbijdrage
voor de kinderen in groep 8 bedroeg € 15,- . Dit is exclusief het geld voor het schoolkamp,
dat € 65,- kostte. De ouderbijdrage kon in 2 termijnen betaald worden. Ouders die het hele
bedrag vóór 1 november betaalden kregen een korting van € 5,-.
De ouderbijdrage is dit jaar door alle ouders betaald.

Leerlingenaantal
Dit jaar had de school haar leerlingenaantal boven de opheffingsnorm.
Er zijn nog aanmeldingen die de school niet kan honoreren, aangezien wij niet kunnen geven
wat deze leerlingen nodig hebben. In ons schoolondersteuningsplan is te lezen dat er
grenzen zijn aan het bieden van bepaalde intensieve zorg.

Schoolgids, Schoolplan en Schoolondersteuningsplan.
Deze drie zijn door de MR bekeken en goedgekeurd. De schoolgids is aangepast, het
schoolplan en het schoolondersteuningsplan zijn vrijwel ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het vorig schooljaar.

Formatie
De MR is op de hoogte gesteld van de formatie voor het schooljaar 2019 -2020 en heeft
hiermee ingestemd.

Werkdrukakkoord
Het geld dat de overheid heeft vrijgemaakt naar aanleiding van de stakingen van schooljaar
2017-2018 zijn gebruikt om mevrouw Timmermans-De Greef in dienst te laten treden. Zij
werkt op dinsdagen en donderdagen als ondersteuner in de groepen 1 t/m 8. Dit is door het
team als zeer prettig ervaren.

Werkverdelingsplan
Het werkverdelingsplan (WVP) is een plan dat wettelijk verplicht is. Het doel van het WVP is
dat het team zeggenschap krijgt betreffende werkverdeling. Silvi De dDirectie schrijft aan de
hand van de CAO en wet een werkverdelingsplan. De MR heeft met WVP ingestemd.

Echtscheidingsprotocol
Het protocol biedt handvatten voor leerkrachten/directie om adequaat om te gaan met
echtscheidingen. Oudergeleding MR geeft aan dat dit stuk op deze manier gebruikt kan
worden.

Ouder- kindgesprek
In schooljaar 2018-2019 heeft basisschool Karel de Grote een start gemaakt met de ouderkind gesprekken als vervanger voor de algemene ouderavond in het begin van het
schooljaar. Deze werkvorm is gedurende het schooljaar gebruikt als er een gesprek
plaatsvond tussen leerkrachten, ouders en kinderen.
In week twee heeft er een algemeen kennismakingsgesprek plaatsgevonden. Dit is positief
ontvangen door zowel de leerkrachten als de ouders van de MR.

Website en schoolapplicatie
De website wordt regelmatig bekeken door het MR-lid mevrouw Remet. Zij vertelt iedere
vergaderingen wat haar opvalt.
De heer Adriaans heeft in samenspraak met Concapps een applicatie (app) ontwikkeld voor
de mobiele telefoon. Deze is geïntroduceerd in het schooljaar 2018- 2019 en wordt voor
meerdere doeleinden gebruikt, vooral ten aanzien van de informatievoorziening aan de
ouders.
In de MR is ook regelmatig gesproken over ouderbetrokkenheid en communicatie tussen
school en ouders, waaronder de tijdigheid en duidelijkheid van de communicatie. Daarbij
zoekt de oudergeleding van de MR naar manieren om met de achterban (alle ouders) te
overleggen, bijvoorbeeld met de ouderraad, bestaande uit alle klassenouders. Daarnaast
hebben we afgesproken dat de directie alle ouders van kinderen die kiezen voor een andere
school vraagt of zij een gesprek willen met één van de ouders uit de MR om de
achtergronden van de overstap te bespreken.

Schoolreis
Groepen 1 en 2 : Speelboerderij de Hooiberg
Groepen 3, 4 en 5: Ouwehands Dierenpark Rhenen
Groepen 6 en 7: de Efteling

Traktatiebeleid
Er is extra aandacht besteed aan het naleven van het bestaande traktatiebeleid. De
leerkrachten hebben de regels met betrekking tot het trakteren met de klas besproken.

Opgesteld op 27 juni 2019 door Emile Desar

