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Inleiding
Dit jaarverslag geeft een overzicht van het jaar 2018-2019 (april tot maart).
Hierin worden vermeld: gegevens over de MR leden, de data van de vergaderingen en de
belangrijkste onderwerpen/besluiten die door de MR zijn besproken/besloten.
MR-leden
Oudergeleding: Mevr. P.C van der Tang (voorzitter) en Mevr. C.E. van Drongelen (tot oktober 2019)
Mevr. J.M.F de Vos vanaf oktober 2019
Schoolgeleding: Mevr. J. Parhan als nieuw MR lid en Mevr. G. Willemsen (secretaris)
Vergaderingen:
De MR heeft in dit cursus jaar 4 keer vergaderd. Bij een aantal vergaderingen was Mevr. W. Mans
aanspreekpunt namens het bestuur en vanaf oktober 2019 was Mevr. C. van Drongelen
aanspreekpunt namens het bestuur en gedeeltelijk aanwezig bij de vergaderingen om het
bestuursbeleid toe te lichten en vragen van de MR te beantwoorden. Van elke vergadering zijn
notulen opgesteld. Deze notulen zijn opvraagbaar bij de secretaris. Hieronder staan de belangrijkste
onderwerpen/besluiten:
N.a.v. vergadering op 05-06-2019
Deze vergadering heeft de directeur Dhr. K. Knoester ons over verschillende onderwerpen bijgepraat.
Onderwerpen waren:
 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming); wie de functionaris
gegevensbescherming is van een aantal scholen op het eiland en wat haar taak is en die van
de school inzake gegevensbescherming.
 Concept werkdruk vermindering, waarin het schoolteam heeft besloten om de werkdruk
gelden in te zetten voor een onderwijsassistent. Dit onderdeel hoort onder het
werkverdelingsplan.
 Werkverdelingsplan voor onze school is nog niet gemaakt.
 Bestuursformatieplan
 Formatie: voorlopig concept, er is nog onduidelijkheid over de FTE’s die ingezet kunnen
worden.
 Plan van aanpak n.a.v. de RI&E (risico inventarisatie) van januari. Advies: de rode punten in
het rapport eerst bekijken en aanpakken. Over een jaar terugkoppeling geven aan de MR.
 Vrijwillige bijdrage: aandachtspunt, er wordt te weinig bijgedragen. Misschien overgaan tot
automatische incasso?
N.a.v. vergadering op 09-10-2019
In deze vergadering bespreken we o.a.
 Het inspectie rapport
 De personeelsformatie en de vervangers
 Het ondersteuningsplan: er komt een nieuwe check
 Aanpassen medezeggenschapsstatuut
 De schoolgids
 Het traject nieuwbouw



Ook bespreken we n.a.v. een mail van een ouder het gebruik van het Sinterklaasjournaal op
school. Dit punt is verder in de teamvergadering van school besproken.

N.a.v. vergadering op 04-12-2019
*
Mevr. J. Parhan en Mevr. J.M.F. de Deugd gaan de MR cursus Goed Gestuurd, de
basiscursusvolgen.
*
Werkverdelingsplan is nog niet klaar, maar voor het komende seizoen wordt er een software
programma voor aangeschaft.
*
Ouderbijdrage
*
Update RI&E
*
Inzet voor de rekentaalgroep nu mevr. A.J. Ossewaarde (die hiervoor benoemd was) ingezet
wordt voor groep ¾.
*
Dhr. C.W.L. Kieviet licht de concept begroting toe: conclusie er zijn een aantal factoren die
ertoe leiden dat de school er financieel positiever voorstaat. De teruggang van het aantal
leerlingen heeft geen consequenties voor de formatie die ingezet kan worden in de groepen.
*
Bestuur ziet geen noodzaak naar Kindwijs te gaan.
*
Vanuit de oudergeleding verzoek tot enquête continue rooster.

N.a.v. vergadering op 22-01-2020
*
De langdurige afwezigheid/re-integratie van 4 leerkrachten (van de groepen ½, ¾ en 5) levert
een dermate hoge werkdruk op dat er zorgen om zijn. Onze overdenkingen en vragen over
de werkdruk zetten we op papier. Dit document wordt met de directie doorgesproken door
Mevr. P.C. van der Tang en mevr. G. Willemsen en vervolgens naar het bestuur gestuurd.
*
voorstel externe coaching inschakelen voor leerkracht van groep 3/4
Op 6 februari 2020 hebben Mevr. P.C. van der Tang en Mevr. G. Willemsen een bezoek gebracht aan
de School met de Bijbel in Sint Annaland. Deze school heeft het SLIM fit onderwijs ingevoerd en we
willen ons oriënteren of deze vorm van onderwijs ook geschikt zou kunnen zijn voor onze school
(overigens in overleg met de directie).
Verslag van het bezoek is gemaakt en met de directie doorgesproken.
N.a.v. vergadering op 18-03-2020
Deze vergadering is vervallen in verband met de maatregelen door de coronacrisis.
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