Jaarverslag Medezeggenschapsraad basisschool Antonius
Schooljaar 2018-2019

De samenstelling van de MR was dit schooljaar als volgt:
Team:

Ouders:

Marit Wisseloo

Hans Pietersen

Ingrid Arrachart

Marlous Donker

Maaike Stolk

Mieke Spaargaren

We hebben afgelopen schooljaar zes keer vergaderd. Marlous Donker is toegetreden tot de
MR als ouderlid. Zij vervangt Monique Schouten van wie we vorig schooljaar afscheid
hebben genomen. Aan het einde van dit schooljaar hebben we afscheid genomen van Hans
Pietersen als MR-lid, hij heeft zich vele jaren ingezet in zowel de MR als de GMR. Er zijn een
tweetal mondelinge nieuwe aanmeldingen binnengekomen om de plek van Hans op te
vullen. Bij het aangeven van mogelijke verkiezingen, trekt een kandidaat zich terug. Rianne
van Capel blijft over en zal volgend schooljaar toetreden tot de MR.
Elk jaar maakt de MR een werkplan waarin we onze doelen beschrijven. Voor het schooljaar
2018-2019 zijn de volgende doelen behaald:
•

•

Nieuwe stappen volgen wat betreft lesaanbod en werkwijze binnen de school. We
hebben elke vergadering gesproken over de vorderingen wat betreft het werken met
Snappet, de methode Da Vinci, de visie omtrent en de uiteindelijke keuze voor een
Engelse methode en de methodiek ZLKLS.
We zijn alerter geweest op het uitvoeren van actiepunten omtrent het
inspectiebezoek van 2016-2017. We hebben deze actiepunten regelmatig terug laten
komen in de MR agenda en dus regelmatig besproken.

Er is besloten dat de Comcom gaat stoppen. Meerdere partijen zien hier niet meer de
toegevoegde waarde van in.
Onderwerpen die besproken zijn in de MR vergaderingen zijn: Werkplan MR, schoolplan,
schoolgids, taakverdeling binnen de MR, taakbeleid binnen het team, formatie en begroting,
beleidsplanning, behaalde Cito resultaten, arbeidsomstandigheden en veiligheidsbeleid,
medicijnbeleid, zorgverbreding (o.a. ondersteuningsplan), gedragsreglement, kosten
gebouw, vakantierooster.
We hebben instemming gegeven aan:
Personeelsbeleid (taakbeleid)
Medicijnbeleid
Schoolgids
Schoolplan
BHV plan

Functiemix
Ondersteuningsplan
Formatie/begroting
Taakbeleid
Vakantierooster

GMR
Myrna Willers heeft deelgenomen aan de GMR vergaderingen. Zij maakt geen deel meer uit
van de MR. Myrna deed verslag van de belangrijkste besproken onderwerpen en zette na
elke bijeenkomst een korte samenvatting op papier. Zij verspreidde benodigde stukken ter
inzage, indien dat nodig was.
OV
Het eerste deel van het schooljaar deelde de MR de notulen met de OV. Vaak kwamen de
notulen van de OV niet bij de MR terecht, of veel later dan gepland. We hebben aan het
einde van dit schooljaar besloten dat de notulen altijd in te zien zijn via de voorzitter van de
MR, maar niet meer standaard verstuurd worden naar de OV voorzitter.
MR
Intern zijn de volgende stukken gepasseerd:
Intern zijn de volgende stukken gepasseerd; Jaarverslag MR, werkplan MR, medicijnbeleid,
vakantierooster, schoolgids en agenda, BHV plan, gedragsprotocol, cito toetsuitslagen,
taakbeleid, beleidsplan, ondersteuningsplan, schoolplan, begroting en formatie.
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