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JAAROVERZICHT MR SCHOOLJAAR 2019-2020

1. Leden

Personeelsgeleding 2019-2020
• Marjo van den Berg
• Tirza Debetz (voorzitter)
• Thijs Vaessen
Oudergeleding 2019-2020
• Nanja Bevers
• Belinda Linssen
• Ronnie Mullers (secretaris)
Directie 2019-2020
(geen lid maar wel iedere vergadering uitgenodigd en aanwezig)
• Christa Somers-Schneiders
2. Mutaties

Marjo van den Berg stopt aan het einde van schooljaar 2019-2020, zij wordt
vervangen door een collega. Daarnaast kwam aan het einde van schooljaar het
bericht dat Christa Somers-Schneiders stopt als directrice van BS. De Wereldster.
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3. Vergaderingen
•
•
•
•
•

Donderdag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag

19-09-2019
12-11-2019
11-02-2020
16-04-2020
16-06-2020

Door Corona en de daarmee gepaarde maatregelen waren er extra vergaderingen op
7-5-2020 en 19-5-2020.
4. Onderwerpen

19-09-2019
o Vaststellen Jaarplanning MR vergadering
Is vastgesteld.

12-11-2019
o Vaststellen MR-jaarverslag
Jaarverslag is goedgekeurd.
o RIE: stand van zaken schoolpreventiebeleid/ ARBO
Besproken en acties ondernomen
o Jaarlijkse evaluatie protocol veiligheid op school
Geïnformeerd en besproken
o Tussenevaluatie operationeel jaarplan
Operationeel jaarplan geëvalueerd

11-02-2020
o 2019/2020 oudervereniging doorgenomen
Kosten en opbrengsten 2018/ 2019 besproken. Er is een positief resultaat.

o Schoolplan 2019- 2023
Schoolplan besproken

o Bespreken concept “wat als..”
Document besproken
o Wat te doen bij onacceptabel gedrag
Besproken document “C18-B Omgaan met gedrag”
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o

Resultaten psychologische arbeidsscan en plan van aanpak

Wat betreft de psychologische arbeidsscan zijn de daaruit voortgekomen knelpunten
en acties besproken
o Terugkoppeling monitorrapportage
De monitorrapportage wordt besproken en toegelicht.

16-04-2020
o Schoolplan en begroting
Schoolplan en begroting doorgenomen en besproken
o Urenberekening en activiteitenplanning
Urenberekening doorgenomen
o Groepsindeling 2020/ 2021
Indeling besproken

Extra vergadering 7-5-2020
Naar aanleiding van de besluitvorming over de “opstart” van BS de Wereldster is er
extra vergadert, aangezien de MR zich gepasseerd voelde. Uiteindelijk zijn de rollen
van de MR/ GMR en het uiteindelijke plan besproken.

Extra vergadering 19-5-2020
o Evaluatie herstart
Herstart geëvalueerd
o Ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen besproken
o Rol MR gedurende afgelopen periode
Rol van de MR nogmaals besproken
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16-06-2020
o Evaluatie volledige herstart 8 juni
Herstart besproken en geëvalueerd
o Jaarplan en schoolplan 2020/2021, hamerstuk
Het jaarplan en schoolplan besproken er wordt ingestemd met beide plannen
o Begroting 2020/2021, hamerstuk
Begroting doorgesproken en akkoord bevonden door leden MR.
o Schoolgids 2020/2021
Schoolgids doorgenomen.
o

Formatieplan 2020/2021, hamerstuk

Formatieplan besproken en akkoord bevonden door MR
o Werkverdelingsplan en groepsindeling 2019/2020, hamerstuk
Werkverdelingsplan is reeds besproken met team en er was een consensus. Door
MR besproken en akkoord bevonden.
o Urenberekening
Urenindeling besproken
o Bekendheid MR
Ideeën uitgewisseld
o Vergaderdata 2020/ 2021
Voorstel MR vergadering

5. Schooljaar 2019-2020
Na een hectisch schooljaar in 2018- 2019 met alle nieuwe zaken op een nieuwe
school zou 2019-2020 een normaler schooljaar moeten worden. Iedereen was
gewend en had zijn plekje gevonden. Echter door de Corona werd het schooljaar in
Maart 2020 abrupt heel anders. Er waren veel onzekerheden voor de kinderen en het
team. Werken vanuit thuis en geen fysiek onderwijs was wel een dingetje. In Juni
mochten de scholen gelukkig weer open en werden nog alle zeilen bijgezet. Kortom
een heel bewogen schooljaar.
6. Slot
De MR heeft zich bij de besluitvorming van de Corona maatregelen niet altijd
gehoord gevonden, waardoor de samenwerking met de directie afgelopen schooljaar
niet altijd als prettig en constructief is ervaren. Hier is uitvoerig over gesproken in de
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diverse vergaderingen in de Corona tijd. Uiteindelijk zijn alle zaken uitgesproken. Tot
slot werden wij in de slotweek bericht over het feit dat mevr. Somers een nieuwe
uitdaging heeft gevonden bij een andere school. Wij wensen haar veel succes met
haar nieuwe baan.
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