M d
ba
c

c a aad
D K b
Jaa
E

a 2019/2020
,

b

2020

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de mede eggenschapsraad (MR) van basisschool De
Klokbeker over het schooljaar 2019/2020. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen
waar ij ich in het afgelopen schooljaar mee be ig heeft gehouden. Het verslag heeft tot
doel om de achterban ouders en personeel te informeren over de activiteiten van de MR
die in het afgelopen schooljaar hebben plaatsgevonden.

Wa d e de MR?
Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet
Mede eggenschap op Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het
onderwij end personeel en een afvaar- diging van de ouders. De MR overlegt met de directie
van de school over belangrijke school aken, oals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe
beleidsvoornemens, verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs, het jaarrooster en de
tussenschoolse opvang.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies
en instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven,
instemming betekent dat een voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag
worden n instemming van de MR. De directie heeft instemming van de MR nodig op een
aantal aken, oals bijvoorbeeld het schoolplan, het formatieplan, regels op het gebied van
veiligheid, ge ondheid en wel ijn (Arbo), de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids. Naast
de formele bevoegdheden van de MR, is ij tevens een klankbord voor de directie en een
kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.

Samen elling MR
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen
onderdeel uit van de MR, maar neemt op ver oek wel deel aan de vergaderingen. Ieder lid
wordt voor een periode van 3 jaar geko en. De e periode kan 1 keer verlengd worden met 3
jaar. De MR van De Klokbeker bestaat uit 8 leden.

Samenstelling MR schooljaar 2019-2020:

Personeel

Ouders

Ve

Margreeth Eikelboom
Lisette van Winkoop
Annet Kuijt
Matthea Weverling
Mireille Heemskerk (v )
Cees van Leeuwen
Wijnand van de Velden
Beert van den Berg

Sept 2018
Sept 2018
Sept 2015
Sept 2015
Sept 2013
Sept 2013
Sept 2019
Sept 2019

gade ingen

De MR van De Klokbeker vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Alle vergaderingen ijn
openbaar ten ij de MR besluit dat (een deel van) de vergadering besloten is. De leden
kunnen hiertoe besluiten als er bijvoorbeeld aken besproken ullen worden die personen
betreffen. Alle vergaderingen in het afgelopen schooljaar waren openbaar. De agenda van
de MR vergadering kent een aantal vaste onderwerpen. Daarnaast worden actuele
ontwikkelingen op on e school op de agenda ge et. Gedurende het schooljaar ijn er verder
terugkerende onderwerpen waarvoor de MR haar instemming moet geven, oals de
begroting, de formatie, het schoolplan, het scholingsplan en de schoolgids.
Iedere vergadering nodigt de MR de directie uit om de vergadering deels bij te wonen. Op
die momenten kan de MR direct overleggen met de directie over actuele aken.
De vergaderdata van de MR in het schooljaar 2019/2020 waren:
Maandag
Maandag

23-09-2019
18-11-2019

Woensdag
Dinsdag
Maandag

22-01-2020
26-05-2020
22-06-2020

Donderdag

02-07-2020

In de onderstaande paragrafen worden de belangrijkste onderwerpen die in het schooljaar
2019/2020 aan bod gekomen ijn kort beschreven.
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Er al komend schooljaar gewerkt worden aan een nieuweschoolgids. Ouders ullen via het
Expeditienieuws meer meegenomen worden mbt de onderwijskundige aken die terugkomen
in de schoolgids.

Aan elling Han

an Schanke

Wij hebben positief advies gegeven om de aanstelling van Hans minimaal tot maart 2021 te
verlengen. In een gesprek met Henk Norder hebben we advies gegeven mbt de opdracht die
Hans voor de komende periode meekrijgt.
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In tegenstelling tot wat eerder was afgesproken
ullen er al in 2019
tevredenheidsonder oeken plaatsvinden; owel onder de ouders als onder de leerlingen.
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Met enige regelmaat krijgt de Klokbeker en de MR vragen mbt de schooltijden. Ook uit de
ouderenqu te die eind 2019 is afgenomen blijkt dat de huidige schooltijden een bespreekpunt
ijn. Daarom heeft de MR in overleg met de directeur besloten om een traject Andere
Schooltijden te gaan doorlopen waarbij wij de expertise van PentaRho ullen inhuren. Half
februari vindt er een ouderbijeenkomst plaats waar informatie wordt gegeven mbt het traject
Andere Schooltijden en de modellen die hier bij ouden kunnen passen. Door middel van een
enqu te worden owel ouders al leerkrachten bevraagd. Hieruit blijkt dat het merendeel van
owel de ouders als de leerkrachten toe ou willen naar een continurooster en/of een
4-dagenmodel. Of dit en op welke manier dit mogelijk is vraagt om een orgvuldige berekening
van de (verplichte) onderwijstijd.
Tijdens dit traject worden wij ingehaald door de maatregelen mbt het Coronavirus. Wanneer
de leerlingen in mei weer (gedeeltelijk) naar school mogen, gebeurt dit door middel van een
continurooster om het aantal reisbewegingen oveel als mogelijk te beperken. Dit rooster al
in ieder geval gedurende de rest van het schooljaar gehandhaafd blijven.
Aan het eind van dit schooljaar bevragen we ouders en leerkrachten of het hanteren van dit
continurooster invloed heeft op hun mening mbt andere schooltijden. Uitkomst blijft dat een
merendeel voorkeur heeft voor een continurooster/4-dagenmodel.
Tijdens het volgende schooljaar wil de Werkgroep Andere Schooltijden (2 leerkrachten, 2
ouders en de directeur) alle benodigde informatie naast elkaar leggen en daarna ouders
hiervan op de hoogte stellen. Het gaat dan om de verschillende rekenmodellen maar ook om
de duur van de middagpau e, de opvang tijdens de pau e en de BSO.
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In maart 2020 veranderde de wereld. Er is sprake van een pandemie. Hoe lang dit ou gaan
duren is onbekend. Vanaf 16 maart moesten de scholen dicht. Er is toen met enorm veel in et
en passie hard gewerkt aan een online omgeving waarbinnen de leerlingen thuisonderwijs
konden volgen. Dit heeft veel van leerkrachten, ouders en leerlingen gevraagd. Na de
meivakantie mochten leerlingen eerst weer gedeeltelijk nar school en tenslotte ook nog even
helemaal. De MR heeft de e periode veelvuldig en intensief contact gehad met de directeur.

Ook werden wij via Nieuwsbrieven vanuit de VPCO nauwkeurig op de hoogte gehouden van
alle stappen die genomen moesten worden.

Ve kie ingen (G)MRleden

de geleding

Na dit lopende schooljaar ontstaat er 1 vacature binnen de oudergeleding van de MR. Omdat
dit om een tussentijds vertrek van een lid uit de oudergeleding gaat, is het niet nood akelijk
opnieuw verkie ingen uit te etten. Wij vallen terug op de uitkomsten van de verkie ing van
vorig jaar en benaderen de ouder die nu nog het hoogst op de lijst staat.
Lopende het schooljaar werd ook bekend dat er, vanwege verhui ing, binnen de GMR een
vacature voor een ouder vanuit de Klokbeker was ontstaan. Omdat wij het vanuit de MR erg
belangrijk vinden dat er een korte lijn is tussen de MR en GMR n er bereidheid is bij n van
de huidige leden uit de oudergeleding, hebben wij er voor geko en een ouder uit de MR ook
itting te laten nemen in de GMR.
Verder ijn wij lopende het schooljaar blijvend ge nformeerd over de stand van aken rondom
het schoolplan, het orgplan, de RI&E en huisvesting.
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De vergaderingen van de MR ijn openbaar en beginnen meestal om 20:00 uur. De
voorlopige vergaderdata voor het schooljaar 2020/2021 ijn:
Maandag 28 september
Dinsdag 10 november
Woensdag 20 januari
Dinsdag 16 maart
Dinsdag 18 mei
Donderdag 24 juni

Ermelo, november 2020
Mede eggenschapsraad basisschool De
Klokbeker

