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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool Heuvelrijk
over het schooljaar 2018-2019. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich
in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden.

Wat doet de MR?
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 en
vernieuwingen in het onderwijs, geldbesteding, informatie- en communicatietechnologie
(ICT), veiligheid op school en de inzet en raadpleging van ouders in het onderwijs.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies
en instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven,
instemming bekent 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
Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen
onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De MR van
basisschool Heuvelrijk bestaat uit 4 deelnemers; 2 leerkrachten en 2 ouders.
Leerkrachten
•
•

Carin Macias
Ellen Knoops, secretaris

Ouders
•
•

Carla van Vroenhoven, voorzitter
Marleen Schut

Naast de formele leden van de MR schuift de directeur een deel van iedere vergadering aan
als vertegenwoordiger van de directie en als vertegenwoordiger van de stichting Eenbes.

Vergaderingen
De MR van basisschool Heuvelrijk kent in principe een 6 wekelijks vergaderschema. De
vergaderdata staan opgesteld in het jaarplan en in de schoolagenda. De agenda kent een
aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hebben met actuele ontwikkelingen
op school, de besluiten uit de GMR en de lopende meerjarige verandertrajecten. Daarnaast
zijn er gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele
instemming moet geven, zoals de formatie, het schoolplan, het scholingsplan, de schoolgids,
enz.
De notulen van de MR zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar op de website van
de school en opvraagbaar via de MR-leden. In de onderstaande paragraaf worden de
belangrijkste onderwerpen kort beschreven.

Onderwerpen 2018-2019
•

Jaarplan MR
De MR heeft het jaarplan 2018-20189 besproken en aangepast. De taakverdeling is
aangepast en opgenomen in het jaarplan. Het jaarplan is beschikbaar via de website.

•

Communicatie met OR
De MR en OR zijn twee aparte organen binnen school met een verschillend doel. De
MR erkent de OR als een van de wegen om ouderinbreng voor de MR vraagstukken
te verkrijgen. Echter de OR heeft geen vaste zitplaats in de MR. Communicatie tussen
MR en OR zal minimaal 2 maal per jaar plaatsvinden. De secretaris van de OR en de
voorzitter van de MR geven elkaars onderwerpen door. Uiteraard zijn alle ouders
uitgenodigd om aan het openbare deel van de MR vergadering deel te nemen.

•

MR cursus
Jaarlijkse deelname GMR trainingsavond

•

Begroting van de school
De MR heeft de begroting gezien en besproken met de directeur. Echter de
goedkeuring van de begroting ligt op Eenbes niveau en is daarmee de
verantwoordelijkheid van de GMR. Het bespreken van de aanvragen vanuit
Heuvelrijk richting Eenbes is nog steeds een onderdeel van de agenda van deze MR.

•

Arbo en veiligheid
Aandachtspunten zijn besproken en worden aangepakt.

•

Vervanging bij ziekte
Bij ziekte van een leerkracht wordt beroep gedaan op de gedeelde vervangerspool
van de Eenbes. Echter de pool bleek niet voldoende groot om ziekteverzuim op te
vangen. De MR heeft over de vervangerspool en hoge werkdruk op docenten zijn
zorgen en vragen neergelegd bij de GMR. De GMR is hierover in gesprek met de
bestuurder. Daarnaast heeft de directeur de ouders extra geïnformeerd door middel
van mailig.

•

Tevredenheidsonderzoek
Deze enquete zal plaats vinden in oktober 2019

•

ICT en techniek
Voor het schooljaar 2019-2020 staat deze post extra begroot ten aanzien van het
aanschaffen van extra devices, zodat er beter op niveau door de kinderen gewerkt
kan worden
Besproken is de in gebruik name van de school-app.

•

Staking
De leerkrachten nemen deel aan de landelijke lerarenstakingen. De MR steunt deze
acties.

•

Formatie plan 2019/2020
In het formatieplan wordt vastgelegd hoeveel klassen van elke groep in het volgende
schooljaar worden ingericht. Daarbij is het aantal leerlingen per klas een belangrijke
parameter. De personeelsgeleding van de MR heeft instemmingsrecht m.b.t. het
formatieplan. De oudergeleding heeft adviesrecht op dit punt. Het formatieplan
2019/2020 is besproken en goedgekeurd in de MR.

•

Visie Heuvelrijk
De MR is samen met een ouder van de OR betrokken in het visieproces Heuvelrijk.
Deze visie zal later gebruikt worden in het maken van een nieuw jaarplan.

•

Schoolplan 2019-2020
Het schoolplan is besproken. Dit is een afgeleide van het meerjarenbeleidsplan. Ook
het meerjarenplan is besproken.

•

Schoolgids
De schoolgids is het document waarin de school een vertaalslag maakt van het
schoolplan naar allerlei praktische zaken. Het beleid in de schoolgids is in principe
een samenvatting van het strategisch beleidsplan. De MR heeft instemmingsrecht
m.b.t. de schoolgids. De schoolgids wordt normaalgesproken uitgegeven middels een
kalender, waar naast de verplichte informatie ook belangrijke data worden vast
gelegd. De MR heeft goedkeuring gegeven aan de kalender, nadat zij eventuele
noodzakelijke wijzigingen hebben doorgegeven.

•

Vakantie rooster
Binnen een aantal randvoorwaarden kan de school de vakanties en vrije dagen
tijdens het schooljaar zelf bepalen. De MR heeft adviesrecht m.b.t. het beleid inzake
het vakantierooster. Het uiteindelijke vakantierooster wordt gepubliceerd op de
website en in de schoolgids voor ouders. De studiedagen worden door de Eenbes
bepaald en worden aan het begin van het nieuwe schooljaar bekend gemaakt via de
schoolgids en website. Studiedagen zullen vooral ingezet worden op de verplichte
scholingen voor de leraren.

