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Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan in de school. De raad spreekt met de
directie en het bestuur over alle voor de school relevante thema’s. De raad adviseert de
directie en heeft over een aantal onderwerpen ook een instemmingsbevoegdheid. Welke
onderwerpen dat zijn, ligt vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
Met dit jaarverslag willen wij u meenemen welke activiteiten en onderwerpen waar wij, als
Medezeggenschapsraad, het afgelopen jaar druk mee bezig zijn geweest.

De Medezeggenschapsraad schooljaar 2020-2021
De MR bestaat uit 8 leden. De leden van de MR hebben zitting voor telkens een periode van
drie jaar en worden gekozen uit twee geledingen, ouders en personeel. De raad is afgelopen
jaar circa 13 keer bijeen gekomen, waarvan 5 keer extra vanwege de maatregelen om online
onderwijs vorm te geven. De notulen van de vergaderingen worden op de website
(https://www.bavoschool.net/) gepubliceerd.
Voor het schooljaar 2020-2021 is de Medezeggenschapsraad als volgt samengesteld:
Oudergeleding

Datum aantreden

Datum aftreden

Mevrouw M. Jansma
(secretaris)

September 2019

September 2022

De heer C. Holt

September 2019

September 2022

Mevrouw A. Daamen

September 2020

September 2023

Mevrouw A. Koeken

September 2020

September 2023

Personeelsgeleding
Mevrouw S. Veraa
(voorzitter)
Mevrouw T. Vermeulen
(vice-voorzitter)
Mevrouw A. van den Bemd
Mevrouw S. van Gastel

Datum aantreden
September 2021

Datum aftreden
September 2024

September 2019

September 2022

September 2018
September 2020

September 2021
September 2023

Mevrouw J van Meer zal vanaf schooljaar 2021-2022 mevrouw A. van den Bemd vervangen
binnen de personeelsgeleding.

1

Jaarverslag

14 oktober 2021

Bij de start van het schooljaar heeft de MR in samenspraak met het Bestuur de jaarplanning
vastgesteld. In de jaarplanning staat het overzicht van alle documenten, waar de raad adviesen/of instemmingsrecht in heeft. Hierin staan ook de onderwerpen die tijdens de vergadering
aan bod komen. Dit zijn zowel de thema’s die vanuit de MR zijn geformuleerd, als
onderwerpen vanuit de Wet Medezeggenschap voor Scholen. Dit schooljaar hebben we o.a.
Werkverdelingsplan, Formatieplan, Schoolplan, vakantierooster en schoolgids behandeld. De
raad is afgelopen schooljaar 13 keer bijeengekomen, waarvan begin en einde van het
schooljaar samen met het Bestuur.

Waar hebben we ons voor ingezet?
In de eerste vergadering zijn de thema's vastgesteld voor het schooljaar 2020-2021. Elk thema
is gekoppeld aan 2 leden, waarvan 1 lid vanuit de personeelsgeleding is vertegenwoordigd en
1 lid vanuit de oudergeleding. Door deze benaderingswijze te hanteren, behartigt de raad
meerdere belangen. De thema's zijn:
1. TSO
2. Verkeersveiligheid
3. Financieel
4. Calamiteiten
TussenSchoolse Opvang (TSO)
De TSO verzorgt de opvang voor kinderen die tussen de middag op school blijven. Dit
schooljaar is ervoor gekozen om meer betrokken te zijn met de stichting. Dit is de aanleiding
geweest voor een overleg met de TSO, toezichthouder en MR met als doel om meer inzicht te
krijgen in de werkwijze van de TSO en antwoord te krijgen op de vragen die de afgelopen
periode bij de MR zijn binnengekomen. Het resultaat is dat er vanaf volgend schooljaar 20212022 een lid van de oudergeleding MR zich heeft aangemeld voor een bestuursfunctie TSO.
Verkeersveiligheid
Doel is om de verkeersveiligheid op en rond de schoollocatie te verbeteren. MR heeft de
oudertevredenheidspeiling onderzocht en gesprekken met de verkeersouder en
verkeerswerkgroep gevoerd. Er is dit schooljaar extra aandacht gegeven aan het parkeren bij
de Koutershof, om verkeer op andere plekken te ontlasten. Er is eerder aandacht gegeven aan
activiteiten rondom verkeer, zoals Streetwise en voeten-en fietsendag (“veilig naar school
dag”).
Financiën
Ieder jaar ontvangt de MR de begroting voor het schooljaar. Hierin staan alle uitgaven en
inkomsten van de organisatie. Het doel van de begroting is: het borgen van een structureel
gezonde financiële huishouding om goed onderwijs te financieren, nu en in de toekomst. De
begroting is later op de agenda gekomen dan verwacht, maar dat had te maken met de
belangrijkste vraag of de organisatie op een structureel gezonde financiële koers zit en in lijn
zit met het te voeren beleid. Hierin zijn goed doordachte keuzes belangrijk. Dit jaar is ook de
meerjarenbegroting 2021-2025 opgesteld en ter informatie aan de MR gepresenteerd.
Daarnaast heeft de MR advies gegeven aan de directie over hoe de besteding van de
“Coronagelden” die door de overheid zijn verstrekt, het beste ingezet kan worden.
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Calamiteiten
Aanleiding voor dit aandachtpunt was de ontruiming begin van het schooljaar. Hoe gaan we
iedereen veilig naar buiten loodsen? Uit de evaluatie zijn verbeterpunten gekomen en het
Schoolveiligheidsplan en Bedrijfsnoodplan zijn kritisch bekeken en waar nodig herschreven.
Ook de BHV organisaties werken nauwer samen.
Wat hebben we nog meer bereikt?
Naast eerder genoemde thema’s zijn er dit jaar natuurlijk ook ad hoc activiteiten geweest.
Hieronder is een kleine selectie van de ad hoc activiteiten waar we als MR trots op mogen zijn.
Thuisonderwijs en noodopvang
De MR heeft een beroep gedaan op extra hulp voor de noodopvang vanuit de Kober
organisatie en ook gekregen, waardoor leerkrachten zich meer konden concentreren op het
thuisonderwijs.
Buddy’s gezocht
Campagne voor buddy’ ouders, op initiatief van de MR, om gezinnen met kinderen, die de
Nederlandse taal minder machtig zijn, hulp te bieden bij schoolse zaken.
Schoolreisjes
Na al die maanden bijna of geen activiteiten buiten de school, kreeg de MR de vraag of
schoolreisjes akkoord waren. Dit heeft de MR kritisch benaderd. Alle denkbare risico’s
bekeken en volmondig “Ja” gezegd tegen alle schoolreisjes. Grote klasse hoe alle partijen
binnen zo’n kort tijdsbestek dit nog wisten te regelen!
OuderRaad
De oudergeleding van de MR heeft afgelopen jaar een vergadering van de OR bijgewoond. Het
is belangrijk voor de communicatie, zeker omdat we tegenwoordig meer en meer digitaal
werken. Wie is de OR, of beter wie zijn de OR leden, en wat doet de OR voor de organisatie.
Conclusie is dat we een mooie samenwerking hebben gevonden, zoals het vaststellen van de
jaarrekening waarbij de MR komend schooljaar betrokken gaat worden. Ook zal de MR vaker
aansluiten bij een overleg.
Komend schooljaar 2021-2022
Als MR willen wij ons breder in gaan zetten, meer zichtbaar zijn in de organisatie en de
samenwerking verbeteren. Dit kunnen wij bewerkstelligen door meer te participeren met alle
stakeholders. Hiervoor zijn niet alleen de organisatie en alle deel-organisaties (zoals TSO/OR
e.d) nodig, maar vooral u als ouders!
Als u graag mee wil denken, ideeën wil delen die betrekking hebben op de organisatie, bent u
van harte welkom om dit te delen. Dit kan door het aanleveren van agendapunten, maar ook
door het bijwonen van MR vergaderingen. MR vergaderingen vinden in de avond plaats en zijn
openbaar. Via het mailadres mr@ikcdeplaetse.net kan u agendapunten aanleveren en kan u
zich ook aanmelden voor het bijwonen van MR vergaderingen. Alle mails worden in
behandeling genomen door het secretariaat.
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De openbare vergaderingen voor het komende schooljaar zijn gepland op:
7 december 2021 aanvang19.30 uur
12 januari 2022 aanvang 19.30 uur
21 februari 2022 aanvang 19.30 uur
19 april 2022 aanvang 19.30 uur
25 mei 2022 aanvang 19.30 uur
23 juni 2022 aanvang 19.30 uur

Let op de data kan door omstandigheden wijzigen

Wij zijn persoonlijk te benaderen, maar natuurlijk ook via de mail mr@ikcdeplaetse.net.
Samen met de MR, komen we ver!
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