MR Jaarverslag 2020-2021
St. Plechelmus

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de St. Plechelmus
over het schooljaar 2020-2021.
Met dit verslag legt de MR formeel verantwoording af over haar activiteiten. In dit
jaarverslag vindt u een beschrijving van de samenstelling en werkwijze van de MR.
Verder in dit verslag een overzicht van de onderwerpen die afgelopen schooljaar zijn
behandeld.
Samenstelling MR
De MR op de St. Plechelmus bestaat uit zes leden, drie leden namens de ouders en drie
leden namens het personeel.
In het schooljaar 2020 / 2021 was de MR samenstelling als volgt:

●
●
●
●
●
●

Martijn ter Braak (leerkracht)
Manon Karperien (leerkracht)
Carla Klootwijk (leerkracht-secretaris)
Hanneke de Vries (ouder-secretaris)
Lee Anne van Harte (voorzitter)
Luuk van Dorth (ouder-secretaris)

Wat doet de MR?
Iedere school heeft verplicht een MR. Dit is vastgesteld in de wet op de
medezeggenschap (WMS). De MR is een inspraakorgaan voor ouders en personeel. De
MR overlegt met het managementteam van de school over het schoolbeleid. Schoolbeleid
zoals doelstellingen, onderwijskwaliteit, passend onderwijs, personeelsbeleid en
veiligheid.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden aan de MR een advies of instemming
gevraagd moet worden. Het managementteam zal bijvoorbeeld advies aan de MR moeten
vragen over toelatingsbeleid, samenwerking of onderhoud. Sommige plannen mogen pas
worden uitgevoerd nadat de MR ermee heeft ingestemd. Zoals het schoolplan,
samenstelling van de formatie en de onderwijstijden. Als laatste heeft de MR
initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR op eigen initiatief voorstellen kan doen aan het
managementteam.
Naast formele bevoegdheden is de MR vooral een klankbord voor het managementteam
en een kanaal voor ouders met vragen en opmerkingen.

Werkwijze
De MR heeft in het schooljaar 6 vergaderingen vastgelegd in openbare notulen:
16 september 2020
12 november 2020
26 januari 2021
18 maart 2021
8 juni 2021 (extra ingelast i.v.m. IKC verbouwing/verhuizing)

16 juni 2021
Gangbare MR vergaderingen zijn openbaar en kunnen door eenieder worden bijgewoond.
Er zijn dit schooljaar geen toehoorders aanwezig geweest.
Onze vaste agendapunten in de vergadering zijn: mededelingen algemeen, mededelingen
directie, post – info MR, informatie uit de OR/GMR/OAC, actie- en besluitenlijst.
Alle leden van de MR zijn bereikbaar voor opmerkingen, vragen en suggesties vanuit de
achterban. Aangedragen punten worden de eerstvolgende vergadering besproken.

Beleidsagenda
Het schooljaarplan geldt als uitgangspunt voor de jaarplanning van de MR.
Aanbevelingen vanuit bijvoorbeeld visitatieverslagen, aandachtspunten en zorgen van
ouders, personeel en leerlingen dienen ook terug te komen op de jaarplanning van de
MR.

Verantwoording schooljaar 2020-2021

Corona
In november is MR op de hoogte gesteld van de uitwerking van meerdere scenario’s bij
het werken op afstand i.h.k.v. COVID-19. Deze is ook gedeeld met de ouders.
Lockdown periode (december/januari) zijn alle kinderen in beeld. Noodopvang is
ingeregeld.
Schoolgids
Ook heeft de MR op 16 juni 2021 met enkele toevoegingen toestemming verleend om de
schoolgids te plaatsen op het Venster PO.
NPO gelden
Er zijn gelden beschikbaar gesteld om achterstanden vanuit de Corona-lockdown op te
vangen en te herstellen. MR is op de hoogte gesteld van de menukart waar scholen
binnen Symbio gebruik van kunnen maken om deze gelden in te zetten.
IKC beleid
De MR is dit jaar geïnformeerd over de voortgang binnen de IKC-vorming. Gestart met
de planning voor verbouwing van de dependance. Communicatie richting ouders verliep
niet goed. Adviesrecht MR niet gevraagd. MR heeft op 8 juni in een extra ingelast overleg
om opheldering gevraagd aan directie.
IKC raad
De MR heeft zich ingelezen in IKC en welke rechtsvormen hierbij passen.
IKC wordt standaard als agendapunt opgenomen. Vorming van MR en welke partijen
hierbij betrokken worden hier bespreekbaar
Werkverdelingsplan
Dit schooljaar is het werkverdelingsplan afgerond. Eind van het schooljaar 2020/2021 is
deze naar het team gestuurd en vastgesteld.

De PMR heeft ingestemd met het plan op 25 juni 2021 nadat er geen commentaar vanuit
het team is gekomen.
Verkiezing MR
Dit schooljaar heeft Manon Karperien de vacante plek van Rinske Zwartjens ingevuld.
Hanneke de Vries heeft vanuit de oudergeleding de taak van secretaris op zich genomen.
Dit schooljaar zijn er verder geen plekken die opgevuld dienen te worden.
Formatie
De groepsformatie is regelmatig onderwerp van gesprek geweest. De MR volgt nauw
samen met de directie de ontwikkelingen op het gebied van leerlingenaantallen. Het
standpunt kwaliteit hoog in de vaandel, stond altijd voorop. Het uiteindelijke besluit is
om een formatie van 16 groepen te formeren in het schooljaar 2021-2022
Tijdeljke verhuizing Hunenborg /Verbouwing St.Plechelmus
Met het bericht m.b.t. de noodzakelijke tijdelijke verhuizing van de groepen 7 en 8 naar
de Hunenborg is er onrust gekomen vanuit (een deel van) de ouders. De MR heeft in
overleg met directie extra communicatie momenten ingelast voor ouders. Voornaamste
doel hiervan was ouders de gelegenheid te geven om vragen te stellen alsook
duidelijkheid te verschaffen over de gemaakte besluiten en opties. Zodoende is op
woensdag 23 juni 2021 en dinsdag 29 juni diverse meetings georganiseerd voor ouders
van de groepen 7 en 8. Ook zijn er 2 bezichtigingen bij de Hunenborg georganiseerd op
29 juni 2021 en 5 juli 2021.
Het rooster van aan- en aftreden MR
Het rooster met peildatum augustus 2021 is als volgt:
Personeelsgeleding
Martijn ter Braak
Carla Klootwijk
Manon Karperien

Oudergeleding
Luuk van Dorth/
Hanneke de Vries
Lee Anne van Harte

Aantredend
2014-2015
2020-2021

Aftredend
2022-2023
2023-2024

2019-2020

2021-2022

Meer informatie
Op de website van de St. Plechelmus is meer informatie over de Medezeggensschapsraad
te vinden.
Contact met de MR
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen per mail:
mr@plechelmusschool.nl of spreek de MR leden direct aan.

