Jaarverslag MR Elckerlyc schooljaar 2019/2020
Leden
In de Medezeggenschapsraad (MR) nemen 3 ouderleden en 3 teamleden zitting. Ton
Kuiters is ook aanwezig bij de vergaderingen van de MR.
Ouderleden

Teamleden

Sander van der Meer (voorzitter)

Erwin Lebbink

Annelies Castelein

Ester Hartgers

Jan-Willem Vesseur (secretaris)

Carla Loonstra

Erwin is vanuit de personeelgeleding afgevaardigd en tevens voorzitter van de GMR.
Daarnaast is Sander vanuit de MR vanuit de oudergeleding afgevaardigde voor de
bovenschoolse gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en maakt Ester, als
afgevaardigde vanuit de MR, deel uit van de Stichting vrienden van de Elckerlyc.
Agenda
In de Wet medezeggenschap op school (WMS) staat duidelijk aangegeven welke
onderwerpen op schoolniveau liggen en welke bovenschools. Over bovenschoolse
onderwerpen vindt bespreking en eventuele besluitvorming plaats in de GMR en over de
zaken op schoolniveau vindt de bespreking en eventuele besluitvorming plaats in de MR.
Het schooljaar 2019/2020 was door de Corona crisis een zeer ongebruikelijk jaar die in
twee delen gesplitst kan worden. Voor het sluiten van de scholen in maart waren er drie
zaken die er dit jaar uitspringen, het nieuwe kindcentrum (KC Noord), het onderhoud van
het schoolgebouw en het Oudercafé.
Om de ontwikkelingen rond KC Noord en het proces van de fusie van drie scholen goed
te kunnen beoordelen is er een gezamenlijk overleg geweest met de MR oudergeledingen
van de Elckerlyc, de Roelevaer en de Klimboom. Dit heeft geresulteerd in een
informatiebijeenkomst waarin de drie MR-en (ouder- en teamgeleding) zijn bijgepraat
over de laatste stand van zaken en welke rol de MR-en gaan spelen in het proces. Deze
bijeenkomst zal in het nieuwe schooljaar vervolg gaan krijgen.
De MR en Ton zijn van mening dat het onderhoud van het schoolgebouw van de Elckerlyc
meer aandacht en budget moet gaan krijgen. Er is vanuit de MR een email gestuurd aan
de bestuurder van de SSBA om dit aan te kaarten.
Het Oudercafé heeft dit jaar helaas geen doorgang kunnen vinden omdat er te weinig
aanmeldingen waren.
Na de sluiting van de scholen zijn de normale MR taken tijdelijk on hold gezet. De
oudergeleding van de MR is bij de gefaseerde heropening van de school een aantal malen
geraadpleegd voor akkoord over de voorgestelde maatregelen.
Dit schooljaar liep de zittingsperiode van Sander van der Meer en Carla Loonstra af, zij
worden komend schooljaar opgevolgd door Guido Olyerhoek en Henriette van Buuren.
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Schooljaar

Oudergeleding

Personeelsgeleding

2019-2020

Sander van der Meer

Carla Loonstra

2020-2021

Annelies Castelein

Ester Hartgers

2021-2022

Jan-Willem Vesseur

Erwin Lebbink

2022-2023

Guido Olyerhoek

Henriette van Buuren

Tabel 1: Aftreedschema MR
Wat gaat goed:
-

De onderlinge sfeer is goed, mensen weten elkaar te vinden en alles kan
besproken worden.

-

Er is aansluiting gevonden met de MR-en van de Klimboom en de Roelevaer over
het proces rond de komst van KC Noord.

-

De door de school genomen Corona maatregelen zijn steeds getoetst bij de MR.

Mogelijke verbeterpunten:
-

Het niet doorgaan van het Oudercafé was een teleurstelling. Heeft het organiseren
van het Oudercafé nog zin?

-

Krijgen van feedback van ouders/personeelsleden, het mailadres van de MR wordt
nooit gebruikt.
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Besproken onderwerpen

Datum

10-Oct

Terugkoppeling GMR
Vooruitblik aankomend schooljaar
ICT onderwijs
Oudercafe
Plan werkdrukverlaging

12-Dec

13-Feb

16-Apr
Niet
doorgegaan
vanwege de
Corona
maatregelen

Huisvesting
MR reglement en MR statuut
Terugkoppeling GMR
ICT onderwijs
Huisvesting
Schoolbegroting
Terugkoppeling GMR
ICT onderwijs
Andere schooltijden
Huisvesting
Terugblik oudercafe
Terugkoppeling GMR
ICT onderwijs

Huisvesting
Formatieplan

Vrijwillige schoolbijdrage

2-Jul

Terugkoppeling GMR
ICT onderwijs
Huisvesting
Schoolgids

Vakantierooster op schoolniveau
Uitkomsten Cito / eindtoets / schooladvies
Jaarverslag + Evaluatie eigen functioneren mr

Tabel 2: Onderwerpen MR vergaderingen
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