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Algemene gegevens
1. Inleiding
Sinds de invoering van de basisschool in 1985 is iedere school verplicht om een
medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is het best te vergelijken met de
ondernemingsraad van een bedrijf. De MR houdt zich vooral bezig met zaken op bestuurlijk
vlak.
De bevoegdheden van de MR (advies of instemming) zijn in een MR-reglement vastgelegd. Het
schoolbestuur, gemandateerd aan de directeur van de school, luistert naar de argumenten die de
MR naar voren brengt. Deze argumenten wegen zwaar mee in het uiteindelijke besluit. Zo kan
de MR bijvoorbeeld adviseren over een fusie met een andere school of over de vakantieregeling.
Voor sommige beslissingen is de instemming van de MR nodig. Enkele voorbeelden van
dergelijke beslissingen zijn het vaststellen van de schoolgids, het schoolplan en het
formatieplan.
Door actief te zijn in de MR kunnen de ouders invloed uitoefenen op de gang van zaken op
school. Bij ons bestaat de MR uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Allen hebben voor 4 jaar zitting,
daarna kan men zich weer herkiesbaar stellen.
Ook is de MR voor ouders een geschikte plek om onderwerpen aan te kaarten. Via de notulen
van de MR, op schrift of via de Nienekes-site, het ‘NienekesNieuws’ en het ouderportaal wordt
u op de hoogte gehouden van de werkzaamheden van de MR.
Heeft u vragen en/of opmerkingen, schroom niet om contact op te nemen met een van de leden.
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2. Missie en Visie
De MR wil mede vorm geven aan het beleid op de school en bijdragen aan het uitvoeren van dit
beleid.
Dit doen we door:
* De (beleids-) voorstellen van het bestuur/directie te beoordelen en gebruik te maken van ons
advies-, instemmings-, informatie en initiatiefrecht;
* Actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het
onderwijs op de school beïnvloeden;
* Een bijdrage te leveren op gemeenschappelijk niveau via de GMR door voorstellen te doen.
Centraal staat daarbij hoe we vanuit de school kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van
kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor
zichzelf, hun omgeving en de samenleving.
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3. Samenstelling MR
Samenstelling:
De MR bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Allen hebben voor 4 jaar zitting, daarna kan men
zich weer herkiesbaar stellen. De MR bestaat uit de volgende leden (foto’s zijn zichtbaar in de
hal):
* Personeelsgeleding:
o Kim van Avezaath
o Jeanny Joosten
o Jacqueline Lindenaar
o Saskia Rikken
* Oudergeleding:
o Bram Buis
o Rianne Engels
o Nadia Diouani
o Aileen La-Lau
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4. Taakverdeling
* Voorzitter: Rianne Engels
o Voorbereiden MR vergaderingen met directie
o Opstellen agenda
o Voorzitten vergaderingen
o Vertegenwoordigen MR
o Activiteitenplan opstellen
* Secretariële taken:
o In- en uitgaande post: Nadia Diouani
o In- en uitgaande email: Rianne Engels
o Notuleren: Personeelsgeleding
o Publicatie notulen: Personeelsgeleding
o Jaarverslag: Saskia Rikken
o Schoolkalender en schoolgids: Oudergeleding
* GMR: Jacqueline Lindenaar, Bram Buis
o Overbrengen van de besproken besluiten en informatie vanuit de GMR
* Communicatie achterban: oudergeleding
* Communicatie verkeerswerkgroep: Jacqueline Lindenaar
o Overbrengen besproken zaken vanuit de verkeerswerkgroep: Jacqueline Lindenaar
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5. Overzicht van behandelde onderwerpen
Andere instanties
GMR
De MR hecht aan de terugkoppeling uit de GMR omdat alle beleidsregels op stichtingsniveau de
Nienekes direct of indirect treft. Elke vergadering zijn de belangrijkste besproken thema’s uit de
GMR teruggekoppeld naar de MR.
Leerlingenraad
De gesprekken tussen de leerlingenraad en de directie worden door beide partijen als zinvol
ervaren. De leerlingenraad, bestaande uit leerlingen van groep 6 t/m 7, presenteert zich aan het
begin van het schooljaar aan alle groepen en vraagt de groep om eventuele verbeterpunten. Zij
bepaalden o.a. het goede doel voor de kerstactie: de dieren ambulance.
Ouderraad
Een MR lid houdt gedurende het schooljaar contact met de OR om urgente zaken in de MR
kenbaar te maken. Er is besloten om de AED niet op school te plaatsen.
Plannen
Activiteitenplan MR
De speerpunten, genoemd in het activiteitenplan zijn:
- Oudercommunicatie
- Jaarlijkse infoavond voor de ouders
- Moderniseren van de kalender en de schoolgids
Aan de punten is voldaan; zie verder in het jaarplan.
Begroting
In maart 2020 werd de begroting door de directie toegelicht. De MR verleende instemming.
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Oudertevredenheidspeiling
De Nienekes heeft deelgenomen aan een oudertevredenheidsonderzoek. Van onze school
hebben 104 ouders en verzorgers de vragenlijst ingevuld. Het gemiddelde rapportcijfer is 8,2; de
waardering is derhalve “ goed”. Het eindoordeel van de ouders is “zeer tevreden”. Enkele
aandachtspunten, die geagendeerd worden, zijn:
- Veiligheid op weg naar school
- Hygiëne en netheid binnen de school
- Gebruik van stickers binnen de school
RI &E Enquête
Hieruit komt naar voren dat werkdruk wordt ervaren op de Nienekes. De directie neemt dit
nogmaals op en gaat jaarlijks in gesprek met het team hierover. Er vinden ook interventies plaats
op het gebied van onderhoud en klimaatbeheersing.
Praktische zaken
Aftreden MR leden
In de vergadering van 4 maart geeft 1 MR lid van het team aan direct te stoppen in verband met
andere werkzaamheden. Een ander MR lid uit zowel de oudergeleding als van het team, treedt
eind dit schooljaar af. De directie plaatst een oproep om een nieuw lid te werven, waarbij ouders
uitgenodigd worden een overleg bij te wonen.
Covid-19
In de week van 16 maart worden we in Nederland getroffen door het Covid-19 virus. Het
bestuur besluit om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Leerkrachten gaan in deze week
direct starten met online lessen. Kinderen waarvan ouders in vitale beroepen werkzaam zijn
worden op school opgevangen en onderwezen. In de week van 4 mei wordt de helft van alle
groepen gevraagd om 2 dagen naar school te komen om les te volgen. De leerkrachten blijven
hiernaast onlinelessen verzorgen voor de kinderen die die dag thuis zijn. In de week van 8 juni
mogen alle kinderen weer alle dagen naar school, waarbij we de richtlijnen van het RIVM
blijven volgen. De MR vergaderingen van 25-5 en 30-6 hebben plaatsgevonden via beeldbellen.
Dit is over het algemeen als positief ervaren.
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Formatie
De formatie is in de vergadering van 30-6 besproken. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met
sollicitanten om het team van de Nienekes te versterken. Twee leerkrachten nemen dit
schooljaar afscheid van onze school en gaan met pensioen.
Parro
Ouders hebben dit schooljaar gebruik gemaakt van Parro als communicatiemiddel. Bij de 10
minuten gesprekken in maart 2019 hebben zij zelf een tijd kunnen inplannen. Tijdens de Covid19 periode hebben veel leerkrachten hiermee direct gecommuniceerd met ouders .In de toekomst
streven wij ernaar om ook schoolgegevens van kinderen inzichtelijk te maken via Parro.
Rapportgesprekken
Dit schooljaar hebben de ouders van groep 5 t/m 8 hun kind meegenomen naar de 2e
rapportgesprekken. Dit is door alle partijen als zeer positief ervaren en draagt bij aan het
eigenaarschap van de leerlingen. In het 1e rapportgesprek wordt vooral het welbevinden van het
kind besproken. In verband met het Covid-19 virus verlopen de laatste gesprekken op een
aangepaste wijze. De ouders van zorgleerlingen worden op school uitgenodigd, de andere
ouders worden telefonisch benaderd.
Scholingsavond
Deze avond, met als thema “mediawijsheid” werd verzorgd door Ivo Wouters. Na enkele
oproepen hebben 43 ouders zich aangemeld en hebben door middel van workshops kennis
gemaakt met alles rondom “social media en jonge kinderen”. Dit werd door de ouders als
positief ervaren. Als MR gaan we op zoek naar nieuwe onderwerpen voor het komend
schooljaar. We besluiten om “EHBO voor kinderen” als speerpunt te nemen.
Sponsor
Tijdens de vergadering van 23-10 bespreken we hoe we omgaan met sponsoren. We besluiten
per situatie te bekijken hoe we handelen.
Staking
De bestuurder van stichting Invitare besluit om de school 6-11-2019 te sluiten in verband met
een landelijke staking voor betere arbeidsvoorwaarden. De MR besluit om de vergadering van
30-1-2020 te laten vervallen in verband met de staking op 30 en 31 januari.
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Studiedagen/vakantierooster
Deze dagen zijn door de MR goedgekeurd. De tekst op de kalender is tevens aangepast,
goedgekeurd en wordt aan de ouders kenbaar gemaakt.

Veiligheid schoolomgeving
Dit blijft een punt dat altijd aandacht al blijven vragen en krijgen; zie ook
oudertevredenheidspeiling. De “lekker anders dag” en het project “Streetwise” van de ANWB
dragen hiertoe bij. Bovendien blijven we stimuleren om met de fiets of lopend naar school te
komen.

9

6. Vergaderdata
Alle vergaderingen worden gehouden in de personeelskamer van de Nienekes. De aanvangstijd
is telkens 19.45 uur en wordt om 21.30 uur afgesloten. In het schooljaar 2019-2020 staan de
volgende 7 MR vergaderingen gepland:
* Datum 1 : 23-10-2019
* Datum 2 : 9-12-2019
* Datum 3 : 30-01-2020
* Datum 4 : 04-03-2020
* Datum 5 : 07-04-2020
* Datum 6 : 25-05-2020
* Datum 7: 30-06-2020

7. Financiën
Gedurende het vergaderjaar heeft de MR gebruik gemaakt van de beschikbare financiële
middelen door een scholingsavond te organiseren.

8. Slot
De MR heeft zich gedurende het vergaderjaar ingezet voor een positieve bijdrage aan de
kwaliteit van de school, het personeels-, onderwijs- en financiële beleid binnen het kader zoals
dat in het Medezeggenschapsreglement is vastgelegd. De samenwerking met de directeur
gedurende het vergaderjaar is door de MR-leden als prettig en constructief ervaren. De
informatievoorziening was relevant, toegankelijk, helder en begrijpelijk. Er hebben zich geen
geschillen voorgedaan. De MR heeft vertrouwen in het positieve effect van het geformuleerde
beleid en de daaruit gedefinieerde acties op het onderwijsproces en de onderwijsorganisatie.
Dit jaarverslag is openbaar en ligt ter inzage op school . Het is tevens te raadplegen via de
website van De Nienekes, www.nienekes.nl.
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