Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van brede dorpsschool De Achthoek
over het schooljaar 2019/2020. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het
afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het doel van dit verslag is om ouders en personeel
te informeren over de activiteiten van de MR die in het afgelopen schooljaar hebben
plaatsgevonden.

Wat doet de MR?
Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op
Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een
afvaardiging van de ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke
schoolzaken. Bijvoorbeeld het formatieplan, begroting, verbeteringen en vernieuwingen in het
onderwijs en de jaarkalender.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies en
instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming
betekent dat een voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag worden ná instemming
van de MR. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld
het schoolplan, het formatieplan, regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn etc. en
de schoolgids. Naast de formele bevoegdheden van de MR, is zij ook een klankbord voor de directie
en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen

Samenstelling MR 2019/2020
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen onderdeel
uit van de MR, maar neemt altijd wel deel aan de vergaderingen. Daarnaast hebben wij ervoor
gekozen dat de voorzitter van de oudervereniging zoveel mogelijk aansluit bij de overleggen.
Ieder lid wordt voor een periode van 3 jaar gekozen. De MR van De brede dorpsschool de Achthoek
bestaat uit 6 leden.
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In 2020 zijn er twee nieuwe MR leden. Dit zijn Joyce de Klijn vanuit de personeelsgeleding zij volgt
Suzan Schreiner op en Diane Phenickx vertegenwoordigt de OV en vervangt Els Heeshakkers.
Formeel is de zittingstermijn van een MR lid drie jaar. Om continuïteit / kennis van de MR te borgen
heeft Conny besloten haar zittingstermijn te verlengen. Rob heeft zijn plaats afgestaan aan een
ouder die heeft gereageerd op de MR oproep in de nieuwsbrief. Dit is Steven Schotanus. Steven zal
zitting nemen vanaf september 2020. Rob zal zich op de achtergrond blijven inzetten voor de MR.
Ook zal Sandra Vissers in 2020 zitting nemen in de MR.

Vergaderingen
De MR van brede dorpsschool de Achthoek vergadert ongeveer 5 keer per jaar. Indien nodig schakelt
de voorzitter direct met de directie en kan er een extra vergadering ingepland worden.
Alle vergaderingen zijn openbaar tenzij de MR besluit dat (een deel van) de vergadering besloten is.
De leden kunnen hiertoe besluiten als er bijvoorbeeld zaken besproken zullen worden die personen
betreffen. Alle vergaderingen in het afgelopen schooljaar waren openbaar. De agenda van de MRvergadering kent een aantal vaste onderwerpen. Daarnaast worden actuele ontwikkelingen op onze
school op de agenda gezet. De actuele ontwikkeling van dit jaar was COVID-19 en de daaruit
vloeiende 5 gelijke dagen rooster. Gedurende het schooljaar zijn er jaarlijks terugkerende
onderwerpen waarvoor de MR haar instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie, het
schoolplan, het scholingsplan en de schoolgids.
De MR-vergaderdata in 2019/2020 :
Data MR-vergaderingen 2019/2020
12 september 17.00
28 november 19.30
3 december
28 januari 16.00
17 maart 19.30 Afgelast ivm COVID-19
11 juni 16.00
6 juli 16.00

Impact op schooljaar 2019/2020
COVID-19 heeft een behoorlijke impact gehad op het schooljaar 2019-2020. Hierdoor zijn een aantal
geplande activiteiten anders gelopen dan oorspronkelijk gepland. Eén van de punten, wat ook een
impact heeft gehad op de leerlingen, ouders en leerkrachten betrof de onderwijstijden. In januari 2020
is een informatieavond geweest. Drie scholen hebben een toelichting gegeven over de manier
waarop zij de onderwijstijden hebben ingedeeld. Naar aanleiding van de presentaties is besloten
voor Brede Dorpsschool De Achthoek een onderzoek te starten of er behoefte bestond om de
onderwijstijden aan te passen. Een aantal ouders en leerkrachten hebben zich in
januari 2020 aangemeld om deel te nemen aan de regiegroep om vervolgstappen te zetten. Samen
met de regiegroep is een enquête opgesteld met uitgangspunt 5 gelijke dagen gezien het feit dat dit
gelijke 5 dagen rooster werd gehanteerd gedurende de intelligente lockdown. Na een zorgvuldig
proces samen met de regiegroep wordt het 5 gelijke dagen model ingevoerd vanaf augustus 2020.

Onderwerpen
Kwaliteit is een vast agendapunt op de agenda. Resultaten van de school en lopende acties zijn
besproken. Denk hierbij aan het intern kwaliteitsdocument en de resultaten die ook worden
gepubliceerde op scholenopdekaart.nl
Informatiemarkt:
In september 2019 is de informatiemarkt georganiseerd, waar de gelegenheid was om ervaringen te
delen en vragen te stellen. Doel hiervan was ouders meer inzicht te geven wat de school doet en hoe
dit is georganiseerd. De school heeft positieve feedback ontvangen.
Ambitieplan
Het ambitieplan van de school is geactualiseerd. De uitkomsten / verbeterpunten van de
leerkrachten zijn hierin verwerkt. Een onderdeel daarvan is de ouderwerkplaats communicatie.
Resultaat hiervan is dat brede dorpsschool de achthoek vanaf september 2020 gaat werken met
Parentcom.
AVG
De AvG wordt door een externe medewerker op delta niveau uitgerold en begeleidt alle scholen
binnen Delta met als doel te voldoen aan wet en regelgeving . Door COVID-19 is dit proces iets
vertraagd. Binnen de Achthoek zijn leerkrachten en directie zich bewust van deze wetgeving en past
daar mogelijk dit al toe. De AvG is een vast agenda punt in het overleg.
Jaarverslag MR
Jaarlijks is de MR verplicht een jaarverslag te schrijven. Dit verslag is besproken in de MR en wordt
gepubliceerd. Mochten daar vragen over zijn, laat het ons weten.
Schoolgids.
De schoolgids is verstuurd, besproken en akkoord bevonden door de MR.
Schoolkalender is verstuurd, besproken en akkoord bevonden door de MR
Begroting 2019-2020
De begroting is besproken en akkoord bevonden door de MR. Het is lastig om een goedkeuring te
geven op alleen de resultatenrekening.

Vooruitblik 2021/2022
Naast de vaste onderwerpen die jaarlijks terugkomen in de MR zal komend schooljaar verder
gewerkt worden aan de verdere professionalisering van de MR. Om continuïteit te borgen heeft één
van de oudergeleding zijn plaats beschikbaar gesteld voor een nieuwe aanmelding. Dit geldt ook voor
de PMR, een leerkracht heeft zich aangemeld bij de MR.
De school zet zich verder in op de doorlopende ontwikkelingslijn, waarbij er geen rigoureuze
veranderingen zullen plaatsvinden, maar het continu ontwikkelen en verbeteren van de bestaande
lessen. Zoals ook afgelopen jaar zal kwaliteit van onderwijs en jaarplan een vast agenda punt zijn.
De grootste veranderingen van afgelopen jaren zijn doorgevoerd. Er heerst rust op de school.
Daarom ontstaat er de mogelijkheid om een verdiepingsslag te maken, waarbij bepaalde taken
verdeeld kunnen worden binnen de MR. Deze verdeling zal gemaakt worden op basis van kennis/
kunde en talent. Op deze manier kunnen we ook leren van elkaar.

De volgende MR-vergaderdata en jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn gepland:

Jaarlijks terugkerende onderwerpen

MR Vergadering

Formatieplan
Jaarverslag MR voorgaand schooljaar

Dinsdag 15 september 16.00

Schoolgids huidig jaar

Dinsdag 15 september 16.00

Schoolgids volgend jaar.

Dinsdag 29 juni 20.00

Vrijwillige ouderbijdrage

Donderdag 22 april 16.00

Vasstellen jaarplanning

Dinsdag 15 september 16.00

Taakverdeling MR

Dinsdag 15 september 16.00

Schoolkalender vaststellen

Donderdag 25 feb 16.00

Vasstellen jaarbegroting 2021

Dinsdag 24 november 20.00

Begroting nieuwe jaar 2021/2022

Dinsdag 29 juni 20.00

Een week voorafgaand aan de vergadering is de agenda terug te vinden op de MR-pagina van de
website van brede dorpsschool de Achthoek. Hier kunt u ook de notulen van de voorafgaande
vergaderingen terugvinden. Als u een vergadering wilt bijwonen dan kan dat uiteraard. Laat het ons
dan vooraf even weten.

Oosterhout, 6 juli 2020
Ilona Zoeteman
(voorzitter MR oudergeleding)

