Jaarverslag MR

R.K. Basisschool Pancratius
Pennekamplaan 58
1696 CD Oosterblokker

Schooljaar 2018-2019

www.rkbspancratius.nl
mr@rkbspancratius.nl
___________________________________________________________________________________________

1.Wat doet een MR?
Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad. Dat is wettelijk verplicht en staat in de Wet
Medezeggenschap Scholen (WMS). De MR probeert de belangen van leerlingen, ouders en personeel zo goed
mogelijk te behartigen. We streven naar een nauw contact met ouders en leerkrachten. We willen openstaan
voor vragen, opmerkingen en reacties. Als er vragen of onduidelijkheden zijn op allerlei gebied, dan kunt u deze
altijd mailen naar de MR, zie website.

Functie
De MR heeft advies- en instemmingsrecht over beleidszaken. Een aantal zaken waarover wordt meegedacht
zijn bijvoorbeeld: de schoolgids, het formatieplan, arbeidsomstandigheden en personeelsbeleid. Als MR willen
we zeker niet alleen beleidsvoorstellen van het bestuur/directie beoordelen, maar daarnaast ook zelf met
ideeën komen.

Notulen
Van iedere vergadering worden notulen gemaakt. Deze worden vanaf het schooljaar 2014 - 2015 op de website
geplaatst. Geïnteresseerden kunnen zo teruglezen wat er tijdens de MR-vergaderingen is besproken.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Basisschool Pancratius is één van de 9 scholen van stichting “SKO De Streek”. Elke school heeft een
Medezeggenschapsraad. Elke MR vaardigt twee leden naar de GMR af, iemand namens het personeel en
iemand namens de ouders. Dit is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze raad vergadert (en
heeft hierbij ook advies- en instemmingsrecht) over ‘bovenschoolse zaken’ en voert rechtstreeks overleg met
het Bestuur.

2. Samenstelling MR
De MR bestaat uit een oudergeleding en een teamgeleding. Er is wettelijk vastgelegd dat beide geledingen
even groot dienen te zijn. Tevens is het gestelde minimum 3 personen per geleding. Bij de meeste
vergaderingen is de directie ook vertegenwoordigd. Soms is de directie slechts een deel van de vergadering
aanwezig. De leden van de MR hebben zitting voor een periode van drie jaar. Een aftredend lid kan zich
verkiesbaar stellen. Afgelopen schooljaar bestond de medezeggenschapsraad uit de volgende leden:
Namens de ouders:
Angeline Dekker (voorzitter/beurtelings)
Wendy Jansen (voorzitter/beurtelings)
Nanda Diepgrond
Anja Kruse (afgevaardigde GMR)

Namens het personeel:
Lotte de Vries (notulist/beurtelings)
Margret Meester (notulist/beurtelings)
Miranda Koning (reservelid en afgevaardigde
GMR)

Vanwege de grootte van de school en daarmee het team is besloten dat er in de vergaderingen 2 leden van de
personeelsgeleding deelnemen. Bij stemming van zwaarwegende punten zal het reservelid meestemmen.

3. Vergaderingen
Afgelopen jaar is de MR zes keer bij elkaar gekomen om te vergaderen:
-15-10-2018
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-19-11-2018
-04-02-2019
-15-04-2019
-27-05-2019( ingelaste vergadering)
-17-06- 2019
Iedere vergadering heeft een aantal vaste onderdelen (bijvoorbeeld begrotingen of andere rapportages) die
het MR- activiteiten(jaar)plan volgen. Daarnaast zijn er actuele zaken, binnenkomende stukken etc. die
besproken worden.

4. Instemming en adviesrecht
De MR dient tijdig te worden ingelicht over beleidsstukken, zodat we goed geïnformeerd advies en/of
instemming kunnen geven. De beleidsstukken komen in de meeste gevallen van de directie van de Pancratius
of van het Bestuur.
Het afgelopen jaar hebben we als MR instemming en advies kunnen geven op de volgende zaken:

2018 – 2019 Instemming en advies
-Urenberekening/vakantieplanning 2018-2019
-Schoolgids 2018-2019
-Continurooster wel of niet. Na de enquête heeft de MR besloten dat er geen continu rooster komt
op de Pancratius.
-Schooltijden: Na de enquête heeft de MR besloten dat de schooltijden aangepast werden. Vanaf
schooljaar 2019-2020 beginnen we ’s morgens om 8.30 uur i.p.v. 8.45 uur. Woensdag is de school uit
om 12.00 uur i.p.v. 12.15 uur.

2018 -2019 Overige besproken
Hoofdzaken die zijn besproken in het afgelopen jaar:

-Van groepsplan naar blokplan: verbeteren en verfijnen. We werken met het softwareprogramma
“leerwinst”. We hebben een licentie van 1 jaar. Op de studiedag van 29-10 staat een overlegmoment
met de collega’s van de Spigt gepland over de gebruikerservaringen. De toetsen worden aangeleverd
door ParnaSsys. Dit zou tijdwinst moeten opleveren.
-Van server naar cloud
-Vervangingsproblematiek: de invalpools raken leeg. Bij problemen met het krijgen van een invaller,
proberen we het eerst intern op te lossen. Vervanging door een vaste collega is nu toegestaan. Dit
houdt echter in dat de ondersteuning voor de groepen op die dag wegvalt.
-Ventilatie-aircosysteem: Momenteel werkt dit nog niet naar behoren. Er wordt naar een oplossing
gezocht.
-TSO /BSO: voorlopig blijft de flexibele opvang bestaan.
-Arbo onderzoek: 1 keer per 4 jaar. Teamleden worden bevraagd en de school wordt nagekeken op
werkplekken en materialen. We bespreken de verbeterpunten.
-Studiedagen leskracht en kanjertraining: wat zijn de bevindingen?
-groep 4: Muziekles/blokfluitles wordt als zeer positief ervaren.
-Time-outplek voor leerlingen:werkt het?
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-AVG: wordt kort besproken. Er mogen geen foto’s gedeeld worden met kinderen van onze school.
Het maken van foto’s door ouders bij ons op school, valt onder de verantwoordelijkheid van de
ouder die de foto plaatst.
-Formatieplan aankomend schooljaar
-Werkverdelingsplan teamleden wordt besproken. De schoolleiding gaat met het team en met
leerkrachten individueel in gesprek om het plan van aanpak hierop te realiseren.
-Inspectiebezoek : De inspectie heeft 4 klassen bezocht. Het bezoek is goed verlopen. Er is gekeken
naar het didactisch handelen van de leerkrachten en de ontwikkeling van onze school en het borgen
van onze kwaliteiten is besproken. De inspectie heeft ook een gesprek gehad met de directie en de
ib-er en met de teamleden. Dit heeft geresulteerd in een tevreden indruk en voldoende vertrouwen
in onze school. Over 4 jaar zal de inspecteur opnieuw onze school bezoeken.
-Stand van zaken over het schoolplein: de werkgroep schoolplein heeft ingestemd met de offerte van
“de Twee Heren“. Er is overleg met de gemeente en de directie over de financiën en de werkgroep is
bezig met het werven van fondsen.
-Sollicitaties: er is een formele procedure gestart.(Jack geeft hierover toelichting)De sollicitaties zijn
stichtingbreed.
Yvonne Groot, Lina Dol en Jacqueline Kroon hebben gesolliciteerd op een vacature en zijn
aangenomen en werken in vaste dienst bij ons op school.
-Vertrouwenspersoon bij ons op school is Miranda.
BHV: voldoende opgeleide BHV-ers bij ons op school

Tot slot:
Op dit moment , schooljaar 2019-2020,hebben we een goed functionerende MR.

Namens de ouders:
Angeline Dekker (voorzitter/beurtelings)
Wendy Jansen (voorzitter/beurtelings)
Krystle Kors (tevens afgevaardigde GMR)

Namens het personeel:
Lotte de Vries (notulist/beurtelings)
Margret Meester (notulist/beurtelings)
Miranda Koning (reservelid)
Yvonne Groot (afgevaardigde GMR)

De leden zijn gemotiveerd, hebben qua achtergrond een goede diversiteit en de samenwerking tussen de
directie en andere betrokkenen verloopt positief. Als u vragen of suggesties heeft voor te behandelen
onderwerpen of het functioneren van de MR, dan verzoeken wij u deze te mailen naar het secretariaat van de
MR, mailadres mr@rkbspancratius.nl.
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