Jaarverslag medezeggenschapsraad 2019-2020

Samenstelling
In het schooljaar 2019-2020 bestond de medezeggenschapsraad uit de volgende leden:
Namens de ouders
Robin Luijcks
Eef van Lieshout

Namens het personeel
Carolien Bliek
Angela de Kraker

Adviserend lid
Mirjam Rutte (directeur)

Taakverdeling leden
Voorzitter
Secretaris

Robin Luijcks
Eef van Lieshout

Rooster van aftreden
Een medezeggenschapsraadlid heeft een zittingstermijn voor een periode van drie jaar. Een lid van
de medezeggenschapsraad treedt na zijn zittingsperiode af en kan zich herkiesbaar stellen. Het
zittingsjaar loopt van oktober van het ene jaar tot oktober van het volgende jaar.
Oudergeleding
Eef van Lieshout
Robin Luijcks

Personeelsgeleding
Carolien Bliek
Angela de Kraker

Jaar van aantreden
2016
2017

Jaar van aantreden
2015
2011

Einde huidige zittingstermijn
2022
2020

Einde huidige zittingstermijn
2021
2022

Werkzaamheden
Vergaderingen
Er is in het schooljaar 2019-2020 zes keer vergaderd. De gezamenlijke vergadering met de
medezeggenschapsraad en de ouderraad heeft niet plaatsgevonden.
Tijdens de vergaderingen vond er, indien aan de orde, rapportage plaats uit de ouderraad en de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad.

Onderwerpen
De medezeggenschapsraad heeft de volgende schoolspecifieke zaken behandeld:

















Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Ziekte en vervanging
Diverse personele zaken
Jaarplan De Sprong
Schoolgids
Vakantierooster
Begroting/MR-begroting
Financieel jaarverslag OR (ouderraad)
Formatieplan
ERD (eigenrisicodragerschap)
BSO locatie
Aanpassing voorplein
Subsidie-aanvragen
Onderwijsstaking(en)
Luchtverversing
Coronacrisis

De medezeggenschapsraad behandeld stukken die door de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) worden aangeleverd. Voornamelijk de agenda’s en de verslagen van
de GMR vergaderingen.
Advies en Inspraak
De volgende onderwerpen zijn voor de MR belangrijke, grotere onderwerpen uit het schooljaar
2019/2020.
Luchtverversing/luchtkwaliteit
We hebben ons als MR onder andere hard gemaakt voor dit onderwerp. Eerst de problemen met de
luchtkwaliteit door de werkzaamheden aan de buitengevel. Het herstel van de
luchtverversinginstallatie. Extra metingen gevraagd om de luchtkwaliteit te monitoren. Dit onderwerp
is nog niet afgerond en wordt vervolgd in het volgend schooljaar.
Coronacrisis
Als MR zijn wij continu meegenomen in de ontwikkelingen en maatregelen waar de school mee te
maken kreeg. Wij zijn gevraagd mee te denken over te nemen maatregelen en het vaststellen van
protocollen. En daarover hebben we onze adviezen uitgebracht.
Formatieplan
De school heeft naast de normale behandeling van het formatieplan in de vergadering gevraagd om

mee te denken over de invulling. Door allerlei redenen/oorzaken lukt het niet de formatie passend te
krijgen. In dit geval heeft de MR advies gegeven met ideeën om de formatie mogelijk wel in te
kunnen vullen. Uiteindelijk heeft de directeur met het team de formatie in kunnen vullen.
Gevolgde scholing
De MR leden hebben geen specifieke scholing gevolgd.
Na afloop van de medezeggenschapsraadvergaderingen zijn de ouders geïnformeerd middels een
verkort verslag op de schoolwebsite.
Eef van Lieshout
secretaris medezeggenschapsraad

