Jaarverslag MR Sint Jorisschool schooljaar 2020-2021
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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool Sint
Joris over schooljaar 2020-2021. Op deze wijze legt de MR formeel verantwoording af
over haar activiteiten.
Het jaarverslag beschrijft de samenstelling en werkwijze van de medezeggenschapsraad
en geeft een overzicht van de onderwerpen die in het afgelopen schooljaar in de
vergaderingen zijn behandeld. Tenslotte wordt een vooruitblik gegeven op het volgend
schooljaar.
Het jaarverslag is terug te vinden op de website van de school www.jorisheumen.nl

2. Samenstelling en werkwijze MR
2.1 Wat doet de MR?
Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de
wet op de medezeggenschap (WMS). De MR is een inspraakorgaan voor ouders en
personeel. De MR overlegt met de directeur van de school over schoolbeleid.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directeur aan de MR om advies en
instemming moet vragen.
Enkele voorbeelden waarbij de MR instemmingsrecht heeft:
• de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
• vaststelling van de onderwijstijd
• vaststelling van de schoolgids
• vaststelling of wijzingen van een schoolreglement
• vaststellen van het schoolplan
Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als MR ook advies
uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er
allerlei zaken besproken of bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan:
• de verkeersveiligheid rond de school
• omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)
2.2 Samenstelling
De medezeggenschapraad op de Sint Joris bestaat uit vier leden, twee namens de ouders
en twee namens het team. De leden van de raad worden door middel van
kandidaatstelling en verkiezingen voor een periode van 3 jaar in de raad opgenomen.
In het schooljaar 2020-2021 kent de MR de volgende samenstelling en taakverdeling:
•
personeelsgeleding; Teun de Boer/ Diny Bartels en Marjan Lucassen
(voorzitter)
•
oudergeleding; Thy Mathu-Ho en Niels Mollink
Teun de Boer is gestopt per 1 januari, Diny Bartels heeft zijn taak overgenomen. Thy
Mathu- Ho is gestopt aan het einde van het schooljaar.

2.3 Werkwijze
Vergaderingen en MR basiscursus
• Maandag 26 oktober 19.00-21.00 (online)
• Maandag 18 januari 19.00-21.00 (online)
• Woensdag 3 maart, online MR basiscursus compact vanuit CNV Academie
• Maandag 12 april 19.00-21.00 uur (online)
• 23 juni online informatie NPO gelden vanuit CNV Academie
• Maandag 28 juni 19.00-21.00 (fysiek)
Alle vergaderingen zijn bijgewoond door Saskia Tissen, directeur van basisschool Sint
Joris.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar.
In het algemeen zijn de vaste agendapunten in een vergadering: mededelingen vanuit
Sint Joris en de GMR, ingekomen post/nieuwsfeiten en beleidsstukken.
De MR-leden zijn bereikbaar voor opmerkingen, vragen en suggesties van de
achterban.
De notulen van de MR zijn openbaar en worden gepubliceerd op de schoolwebsite.

3. Agendapunten
Belangrijke agendapunten 2020-2021
• Huishoudelijk reglement
• Jaarplanning MR
• Uitslag enquête m.b.t. onderwijs in Corona tijd op de Sint Joris
• Subsidie Coronagelden
• Jaarplan Sint Joris 2020-2021
• Verkiezingen oudergeleding MR
• 100-jarig bestaan van de school
• Sint Joris koers 2020-2021 (voorheen de projectplannen)
• Schoolgids en wegwijzer
• Formatieplan 2021-2022 (ter instemming personeelsgeleding)

4. Verantwoording schooljaar 2020-2021
In deze paragraaf worden de belangrijkste onderwerpen nader toegelicht.
Huishoudelijk reglement: doorgenomen en besproken
Jaarplanning MR: aangepast
Uitslag enquête m.b.t. onderwijs in Corona tijd op de Sint Joris
Ouders die hebben deelgenomen aan de enquête zijn grotendeels positief over
hoe het onderwijs vorm is gegeven tijdens Corona. Enkele
aandachtspunten zijn verder binnen het team besproken.
• Subsidie Coronagelden, geïnformeerd over hoe deze gelden worden ingezet.
•
•
•

Sint Joris koers 2020-2021 Wat zijn de speerpunten van de school? Wat
vraagt aandacht? Welke methodes worden vernieuwd? Hierover geïnformeerd.
• Verkiezingen oudergeleding gehouden. Danny Stultiens is ons nieuw MR lid.
• 100-jarig bestaan van de school, iedere vergadering bijgepraat over de stand van
zaken.
• Schoolgids en wegwijzer zijn besproken en worden door Saskia aangepast.
• Formatieplan 2020-2021 (ter instemming personeelsgeleding)
De personeelsgeleding stemt in met het formatieplan voor 2021-2022. Komend
jaar gaan we met 2 groepen 1-2 aan de slag. We werken met 6 groepen.
•

5. Financieel overzicht 2021
inkomsten
jan. 2021
€200,00

uitgaven
Inkomsten vanuit
Condor

€ 88,62

19 febr ‘21
VOO contributie MR
€111,38
28 juni '21 Afsluiting schooljaar
€60,00
Eten van het Drummerke

€28,62

6. Meer informatie
Meer uitgebreide verslaglegging vindt u in de notulen van onze vergaderingen. Deze
kunt u downloaden vanaf onze website www.jorisheumen.nl

7. Contact met de MR
Hebt u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de MR via e-mail.
Ook kunt u altijd een van de MR-leden persoonlijk aanspreken!
In schooljaar 2021-2022 zijn dit de gezichten van de MR:
Diny Bartels en Marjan Lucassen (personeelsgeleding)
Niels Mollink en Danny Stultiens (oudergeleding)

8. Vooruitblik schooljaar 2021-2022
Inzet NPO gelden
Komend schooljaar zal de MR zich blijven inzetten om de kwaliteit van het
onderwijsbeleid op de St. Joris te toetsen en te borgen.
•
•

Medezeggenschapsraad Basisschool Sint Joris, september 2021

