Jaarverslag MR

Oranje - Nassauschool
te Stolwijk

Schooljaar 2019/2020

Inleiding
Dit is het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de OranjeNassauschool te Stolwijk. Hiermee willen we, zoals in het
medezeggenschapsreglement is vastgelegd, het bestuur, de directie en de ouders in
het kort informeren over de werkzaamheden in het afgelopen jaar.

Wat hebben we besproken tijdens onze vergaderingen:
Vergadering van november 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluatie van de ouderparticipatie.
Schoolreis besproken.
Ouderbijdrage gecontroleerd.
Schoolgids doorgenomen en wijzigingen doorgegeven aan directie.
Welkom nieuw personeelslid: Annemieke Treur -van Dorland.
Mr Scan digitaal gedaan om goed inzicht te krijgen of we op de goede weg
zitten t.a.v. school en ouders.
Nagedacht over aankomende feestweek naar aanleiding van 75 jaar vrijheid in
Nederland.
Vergaderd met Dagelijks bestuur.

Vergadering van december 2019:
•

Anita de Vries kwam de begroting toelichten, deze werd goedgekeurd.

Vergadering van januari 2020:
•
•

Gezamenlijke vergadering met Dagelijks bestuur en BIT.
Gesproken over aankomende inspectiebezoek medio mei 2020.

Vergadering van februari 2020:
•
•
•

Vergadering met BIT.
Arbo en ziekteverzuim doorgenomen.
Verslag vertrouwenspersoon ter kennis genomen.

Vergadering van maart 2020:

•
•
•
•
•

Vergaderd met DB.
Terugblik op de gezamenlijke avond o.l.v. dhr. Moens, met de kerkenraden
van de gemeente Stolwijk, DB, BIT en MR.
Voorbereid op inspectiebezoek.
Nagedacht over het thema Burgerschap.
Protocol beveiligingsincidenten, data lekken en privacyregeling ingestemd.

En toen was er Corona…..geen vergaderingen…..wel contact via mail- en app over
de gang van zaken op school rondom Corona.

Vergadering van juni 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gesproken over de gang van zaken i.v.m. corona ook met oog op
aankomende schooljaar.
Vakantierooster wordt goed gekeurd voor 2020/2021.
Beleidsplan wordt doorgenomen.
Gesproken over voorlichting van de vertrouwenspersoon in de klassen.
Ziekteverzuim personeel besproken.
Verkiezing Marita Dekker: er zijn geen tegenkandidaten.
Verkiezing Jonnette: stelt zich ook weer beschikbaar.
Bedankje voor ouders wordt geregeld.

Informatie aan de ouders
Op de website van de school is een apart gedeelte ingericht voor de MR. Hierop
staat een korte uitleg over de MR. Daarnaast zijn de reglementen en het
medezeggenschapsstatuut vermeld. De MR is ook in het bezit van een e-mailadres,
welke ook op het MR - gedeelte is terug te vinden. Via dit e-mailadres kunnen ouders
ook digitaal contact opnemen met de MR. Ouders hebben tevens de mogelijkheid om
een MR-vergadering bij te wonen. Wel dienen ze zich van te voren aan te melden via
het e-mailadres van de MR. Ook via de schoolinfo’s is regelmatig aandacht geweest
voor MR - zaken.

Samenwerking met bestuur en directie
We werken aan een nauwere samenwerking tussen bestuur en MR.
Minimaal twee keer per jaar hebben we een gezamenlijke vergadering met het DB.
En minimaal twee keer per jaar met het BIT.
Er wordt op een positieve wijze met de MR meegedacht en meegewerkt.
.

Ouders van waarde
Als MR zijn wij aangesloten bij Ouders van waarde.
Ouders van waarde ondersteunt medezeggenschapsraden d.m.v.
belangenbehartiging, een magazine, brochures, opleidingen, enz.

Verkiezingen
Omdat we willen voorkomen dat meerdere personen binnen de MR op hetzelfde
moment aftredend zijn hebben we het volgende schema opgesteld:

Naam
Toetreding MR
Personeelsgeleding
Annette Verkerk
jan-15
Annemieke v
Dorland
nov-19
Jonette Korevaar
jun-13
Oudergeleding
Jan
Voets
Petra de Jong
Marita Dekker

Jun-14
Jun-14
Jun-14

Herverkiezing

Aftredend/herkiesbaar

2018

2021

2022
2020

2022
2023

2018
2019
2020

2021
2022
2022

Tenslotte
Op onze eigen wijze hebben we als MR geprobeerd alle werkzaamheden uit te
voeren in het belang van de school, ouders en kinderen.
Iedereen die hierbij betrokken is, wensen we Gods zegen toe.
Stolwijk, november 2020

