MR OBS de Bongerd
Jaarverslag 2019-2020

Voor u ligt jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de openbare
basisschool (voorheen Sterrenschool) de Bongerd over schooljaar 2019-2020. Op
deze wijze legt de MR formeel verantwoording af over haar activiteiten. Het jaarverslag
beschrijft de samenstelling en werkwijze van de medezeggenschapsraad en en geeft
een overzicht van de onderwerpen die in het afgelopen schooljaar in de vergaderingen
zijn besproken. Tenslotte wordt een vooruitblik gegeven op de aandachtspunten van
de raad in het volgende schooljaar. Het jaarverslag is terug te vinden op de website
van de school (www.obsdebongerdapeldoorn.nl/l, kies tabblad “Ouders” en vervolgens
“MR”).
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 wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie aan de MR
om advies en instemming moet vragen. Sommige plannen mogen pas worden
uitgevoerd nadat de MR ermee heeft ingestemd. Dit speelt bijvoorbeeld bij het
schoolplan, de samenstelling van de formatie en de onderwijstijden. Tenslotte heeft
de MR ook initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR op eigen initiatief voorstellen kan
doen aan de directie. Naast de formele bevoegdheden van de MR is de raad vooral
een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen en een klankbord voor de directie.
Samenstelling
De medezeggenschapraad op Openbare basisschool de Bongerd bestaat in het
schooljaar 2019/2020 uit zes leden, drie namens de ouders en drie namens de
teamleden. De leden van de raad worden door middel van kandidaatstelling en
verkiezingen voor een periode van 2 jaar in de raad opgenomen. De samenstelling
van de MR heeft in vergelijking tot het vorige schooljaar 2 wijzigingen ondergaan.
Oudergeleding:

Personeelsgeleding:

Mirjam Wakkermans (Waarnemend voorzitter)
Christel Roels
Christi Huizing
Tjalling Heerink (Aspirant lid, geen instemmingsrecht)
Mirjam Magré
Jolanda Mossing Holsteijn
Monique Weijenberg- van Leeuwen

De medezeggenschapsraad heeft dit jaar drie geplande vergaderingen gehad.
Tevens zijn er diverse extra contactmomenten geweest m.b.t. Covid-19 (Corona) en
het stop zetten van de ontwikkeling Sterrenschool.

Het volgende is in de MR besproken:
Ontwikkelingen in de school (adviesrecht)
In de MR vergadering wordt het stappenplan met betrekking tot de Sterrenschool net
als in het voorgaande schooljaar gevolgd.
Voor dit schooljaar zijn de volgende ontwikkelpunten vastgesteld:
1. Goed onderwijs
2. Teambuilding
3. Beleidszaken
4. Werken in units
5. Schoolorganisatie in de toekomst
6. Voornemen stopzetten Sterrenschoolontwikkeling (Agendapunt vanaf maart
2020)
De MR heeft elke vergadering deze punten op de voet gevolgd.

Formatie
De personeelsgeleding van de MR heeft instemmingsrecht m.b.t. het formatieplan.
De oudergeleding heeft adviesrecht op dit punt. De opmerkingen en adviezen ten
aanzien van formatie en groepsindeling van de MR zijn teruggekoppeld naar directie
en het team, waarna het formatieplan is opgesteld. Er is door de oudergeleding
positief geadviseerd en de personeelsgeleding heeft ingestemd. De MR benoemt in
deze altijd het belang van een zorgvuldige communicatie naar ouders ten aanzien
van een nieuwe groepsindeling en bemensing van de groepen.
Stoppen Sterrenschoolontwikkeling
De oudergeleding en de personeelsgeleding van de MR hebben instemmingsrecht
m.b.t. het stoppen ontwikkeling Sterrenschool. De directeur heeft met duidelijke
argumenten en feiten uitgelegd waarom het verder ontwikkelen van de Sterrenschool
stopt. Beide geledingen hiermee ingestemd.
Verkiezingen
De MR organiseert verkiezingen wanneer de termijn van een lid van de oudergeleding
verloopt,
zoals
voorgeschreven
in
het
wettelijke
reglement.
Dit schooljaar zijn er geen verkiezingen geweest, aangezien er maar één ouder zich
had aangemeld was een verkiezing niet nodig.

GMR
De MR acht het van belang dat de school wordt vertegenwoordigd in de
Gemeenschappelijke MR (GMR) van Leerplein 055. Helaas was er dit schooljaar geen
afgevaardigde in de GMR.

Nieuwbouw
De MR wordt regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken. Daarbij is de MR een
klankbord voor ouders met vragen over de tijdelijke huisvesting.
Bijdrage MR aan afscheidscadeau groep 8
De MR heeft op verzoek van de directeur een bijdrage geleverd aan het
afscheidscadeau van groep 8. Hierbij is vanuit de oudergeleding de vraag gesteld
waarvoor de financiële middelen van de MR specifiek bedoeld zijn.
Schoolplan
De MR heeft ingestemd met een voorlopig schoolplan. Begin komend schooljaar wordt
het definitieve schoolplan besproken.
Ouderavonden
De MR heeft tijdens ouderavonden een actieve rol gespeeld.
Verder zijn dit jaar de volgende punten besproken in de MR:
- Instroom nieuwe leerlingen
- Startgesprekken
- Invalsproblematiek
- Levensbeschouwelijke vorming
- Resultaten Cito-toetsen
- Resultaten interne audit
Jaarlijks terugkomende zaken die besproken worden in de MR:
- Financieel jaarverslag
- Begroting
- Vakantierooster
- Meerjarig beleidsplan
- Schoolgids
Aandachtspunten schooljaar 2020-2021
- Schoolplan
- Ontwikkelagenda
- Nieuwbouw en tijdelijke huisvesting
- Ontwikkeling onderwijsvisie
- Eventuele leerachterstanden door Covid-19

