Jaarverslag MR 2019-2020
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Montessorischool Parijsch
van het schooljaar 2019-2020. Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten van de MR in het
schooljaar 2019-2020 en bovendien de ontwikkeling die zij heeft doorgemaakt samen met de
school.

Wat doet de MR ?
Voor de begripsvorming is het goed om de rol van de MR nader toe te lichten. Iedere school
heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De
MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een
afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van
de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van
(financiële) middelen, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de
veiligheid op school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs.
De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies
en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven,
instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie
heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan,
schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de
formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal
voor ouders met vragen of opmerkingen.

Samenstelling
De MR bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten (zogenaamde personeelsgeleding) en
een vertegenwoordiging van de ouders (zogenaamde oudergeleiding). De directie maakt geen
onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De omvang
van de MR hangt af van het aantal leerlingen van de school. De MR van Montessorischool
Parijsch bestaat uit 6 deelnemers, 3 leerkrachten en 3 ouders.

De samenstelling in het schooljaar 2019-2020 was als volgt:
Personeelsgeleding (leerkrachten)
Naam
Zittend
Linda Geurts
2017-2018
Celine Meijer
2018-2019
Geertje Vreeburg
2018-2019

Jaar
3e
2e
2e

Opmerking
Secretaris
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Oudergeleding (ouders)
Naam
Zittend
Ralf Bohnen
2018-2019
Anneke van der Kluit 2018-2019
Albert Stoter
2018-2019

Jaar
2e
2e
2e

Opmerking
Vicevoorzitter
Voorzitter

Speerpunten MR 2019 – 2020
1. Communicatie
Communicatie met u blijft een speerpunt van de MR omdat zij dit belangrijk vindt. Het
afgelopen jaar hebben we gezien dat de meeste ouders bereikt worden via parro. (90% van
alle ouders) Mocht u suggesties hebben, zodat we nog beter zichtbaar zijn voor de ouders,
horen we dat graag.
2. Zichtbaarheid MR
Het punt zichtbaarheid ligt in het verlengde van de communicatie. Dit is een moeilijk te
verbeteren punt gebleken. Ouders kiezen meestal voor een korte route via leerkracht en/of
directeur. Signalen die besproken dienen te worden in de MR komen via deze route bij ons
terecht.
3. Werven van een nieuwe directeur
Door het onderwijsbureau is er een sollicitatieprocedure gestart. Een ouderlid van de MR zat
in de benoemingsadviescommissie, samen met een leerkracht, IB-er, andere directeur binnen
de stichting en de bestuurder. Voor de zomervakantie is dit afgerond en kon de nieuwe
directeur per 1-07-2020 starten.
4. Binnenklimaat /klimaatbeheersing
Zorgen de nieuw te plaatsen kozijnen en ramen wel voor voldoende ventilatie binnen de
groepen/school. Door de MR is extern advies ingewonnen.
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Vergaderingen/ onderwerpen
Het afgelopen schooljaar is de MR 6 keer bij elkaar geweest.
- 5 september 2019
- 25 november 2019
- 23 januari 2020
- 14 mei 2020
- 4 juni 2020
- 25 juni 2020
De vergaderingen worden genotuleerd. De notulen worden op de website van de school
geplaatst.
Hieronder staan de onderwerpen waarover de MR al dan niet instemming heeft gegeven of
advies heeft gegeven aan de directie.
Instemming en/of vaststellen:
Schoolgids 2020-2021:
Instemming
Jaarplan school:
Instemming
Begroting 2020:
Instemming
TSO:
Instemming
Formatieplan 2020-2021: Instemming
Schoolplan 2019-2023
MR statuten
Advies en/of besproken:
-Oudertevredenheidsenquête
-Corona: thuisonderwijs
-Rapporten aanpassen in eerste rapport wordt een startgesprek, dat in Parnassys genotuleerd
wordt.
-Aanvraag subsidie nieuw schoolplein en in het nieuwe jaar een sponsorloop om het plan rond
te krijgen.

