Jaarverslag MR
2019-2020

Inleiding
Elke basisschool in Nederland heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Ouders en
personeel kunnen via deze MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. Op De Beiaard
nemen hier 3 ouders en 3 leerkrachten aan deel, en doorgaans is ook de directrice hierbij
aanwezig. De ouders die zitting nemen worden gekozen middels verkiezingen. De
zittingstermijn voor zowel de leerkrachten als de ouders is 4 jaar.
De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder
belangrijk besluit voorleggen aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar
maken aan het bestuur van de school. De MR heeft twee soorten rechten, te weten
instemmingsrecht en adviesrecht. De MR heeft instemmingsrecht over wezenlijke zaken, zoals
het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de besteding van de vrijwillige
ouderbijdrage. Wat betreft het adviesrecht, moeten het schoolbestuur en de directie in een
aantal gevallen advies vragen aan de MR over hun plannen met de school, zoals over
fusieplannen en het aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet
hierbij de adviezen van de MR serieus overwegen, maar hoeft ze niet over te nemen.
In de praktijk komt de MR van De Beiaard 6-8 x per jaar een avond bijeen om zaken te
bespreken, beslissingen te nemen en advies te geven aan het schoolbestuur.
Deze vergaderingen van de MR zijn openbaar, iedere ouder van school mag ook onderwerpen
aandragen die we moeten bespreken.
Dit verslag beschrijft beknopt de werkzaamheden van de MR van De Beiaard over het schooljaar
2019-2020 en strekt tot doel om iedereen die op welke wijze dan ook bij de school betrokken is
te informeren welke zaken aan de orde zijn geweest. Dit verslag ligt ter inzage op school en zal
tevens op de website van onze school geplaatst worden.
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Onderwerpen
Er is een aantal onderwerpen dat jaarlijks terugkomt in de MR.
Dit zijn schoolgids, jaarplan, schoolplan, begroting, werkverdelingsplan en formatie.
Beleidsstuk
Schoolgids 2019-2020
Begroting 2020
Formatie 2020
Werkverdelingsplan
School(jaar)plan 2020-2021

Recht
instemmingsrecht
adviesrecht
instemmingsrecht
instemmingsrecht
instemmingsrecht

Datum
9-9-2019
27-1-2020
19-5-2020
23-6-2020
23-6-2020

instemming
positief advies
instemming
instemming
instemming

Onderstaande onderwerpen hebben we behandeld gedurende de vergaderingen:
• Schoolgids 2019-2020
• Schoolbegroting 2020
• Formatie 2019-2020
• Werkverdelingsplan 2019-2020
• Strategisch beleidsplan en schoolplan
• Schooljaarplan
• Profilering van de school
• GMR
• Benoeming nieuwe schoolleider
• Verkiezing PMR

Schoolgids 2019-2020
De oudergeleding van de MR heeft in september 2019 ingestemd met de schoolgids na enkele
tekstuele wijzigingen voorgesteld door de oudergeleding van de MR.

Schoolbegroting 2020
Voorafgaand aan het opstellen van de begroting heeft de MR een verzoek bij de directie
ingediend een investering in het schoolplein op te nemen in de begroting. Twee leden van de MR
hebben in december 2019 de schoolbegroting voor 2020 doorgesproken met de
clusterdirecteur. De bevindingen zijn gedeeld binnen de MR. De schoolbegroting ziet er positief
uit en er is een mooi bedrag voor vernieuwing van het schoolplein opgenomen in de begroting.
Er is ons inziens sprake van financieel gezonde bedrijfsvoering op De Beiaard.

Formatie 2019-2020
De MR heeft ingestemd met de door het team voorgestelde groepsverdeling. De MR stemt in met
de inzet van de extra formatie om de grotere groepen te verlichten/ondersteunen.

Werkverdelingsplan 2019-2020
De MR heeft ingestemd met de werkverdelingsplan en de inzet van de werkdrukmiddelen voor
het schooljaar 2019-2020. Het is de MR duidelijk dat het team achter dit plan staat, inspraak
heeft in de verdeling van de taken en zelf gekozen heeft op welke wijze de werkdrukmiddelen
ingezet worden.

Strategische beleidsplan en schoolplan
Door de coronacrisis heeft de directie het nieuwe schoolplan, afgeleid van het nieuwe strategisch
beleidsplan van Delta-Onderwijs, tijdens de lockdown moeten schrijven. De MR heeft dit ter
inzage ontvangen met toelichting van de directie. Er zijn geen grote wijzigingen ten aanzien van
de afgelopen periode. De ingezette lijnen worden doorgezet. De MR stemt in met het nieuwe
schoolplan.

Schooljaarplan
Afgelopen schooljaar is het schooljaarplan steeds een vast agendapunt geweest tijdens de MRvergaderingen. De directie heeft de MR steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op
onderwijskundig en organisatorisch gebied. De MR heeft dit als een prettige werkwijze ervaren.
De uitvoering van het schooljaarplan van 2019-2020 is door de coronacrisis niet volledig
uitgevoerd. Er is veel werk verzet, maar niet alle plannen zijn uitgevoerd. De MR heeft hier
begrip voor.

Profilering van de school
De MR heeft tot aan de coronacrisis ook ‘Profilering’ als vast punt op de agenda gezet van de MRvergaderingen omdat de MR grote waarde hecht aan een goede profilering van de school. De MR
heeft moeten constateren dat de werkgroep dit jaar, mede door de coronacrisis, weinig tijd heeft
besteed aan de profilering van de school. Door externe factoren is er desondanks een flinke
toeloop geweest van nieuwe leerlingen. De MR heeft de toestroom goed gevolgd.

GMR
In de GMR worden alle scholen vertegenwoordigd. Sinds drie jaar is dat voor onze school mevr.
Van Groesen. Zij ontvangt de agenda van onze vergaderingen en ook onze notulen. Het afgelopen
jaar is mevr. Van Groesen meerdere keren bij een (digitale) vergadering aanwezig geweest. Zij
houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen in de GMR.

Benoeming nieuwe schoolleider
Eind juni hebben een aantal MR-leden zitting genomen in de benoemingsadviescommissie voor
een nieuwe schoolleider. De MR heeft bij het team geïnformeerd wat voor eigenschappen de
schoolleider van De Beiaard zou moeten bezitten en heeft de sollicitatiegesprekken gevoerd aan
de hand van deze input. Er zijn meerdere gesprekken gevoerd en advies uitgebracht aan het
bestuur van Delta-Onderwijs. Dit advies is overgenomen.

Verkiezing PMR
In 2021 zouden er twee leden uit de oudergeleding tegelijk aftreden. Dit zou voor de continuïteit
van de MR mogelijk gevolgen kunnen hebben. De MR heeft proactief gehandeld en heeft
verkiezingen uitgeschreven om in 2020 een nieuwe lid te verwelkomen. Komend jaar wordt dit
nogmaals gedaan, zodat ook in de toekomst het aftreedrooster de continuïteit niet in gevaar
brengt.

Slot
Verder heeft de MR op een positief kritische manier meegedacht over onder andere de uitkomst
van het visitatierapport, de toestroom van nieuwe leerlingen en de heropening van de school na
de lockdown. De MR had graag een meer actieve rol willen spelen in het proces van heropening.
Daarnaast is er deelgenomen aan een cursusavond voor MR-leden en aan de werkgroep
Schoolplein.
De MR is er namens, door en voor de ouders. We verzoeken u dan ook met klem ons op te
zoeken, vragen te stellen en mee te denken over de school van onze kinderen.

We zijn te bereiken via: mr@debeiaard.nl

