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Medezeggenschapsraad
Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad
2019–2020
Samenstelling van de medezeggenschapsraad per 1 juli 2019
Oudergeleding:
Brianne Jegerings
Angelique van Bree
Janne Simmer

Personeelsgeleding:
Bram van Dommelen, voorzitter
Gonnie Verlijsdonk
Bianca Korsten, secretaris

Samenstelling van de medezeggenschapsraad per 1 juli 2020
Oudergeleding (OMR):
Brianne Jegerings
Angelique van Bree
Janne Simmer

Personeelsgeleding (PMR):
Bram van Dommelen, voorzitter
Gonnie Verlijsdonk
Bianca Korsten, secretaris

De medezeggenschapsraad vergaderde dit schooljaar 10 keer, waarvan 5 keer
online. We hebben dit schooljaar door omstandigheden geen bijeenkomst gehad
met het toezichthoudend bestuur. Hieronder vindt U een weergave van de zaken
die hebben gespeeld en die besproken zijn.

Jaarverslag MR 2018-2019
Het jaarverslag van de MR (Medezeggenschapsraad) 2018-2019 werd
goedgekeurd en op de website geplaatst.

Passend onderwijs
Namens onze school heeft Janne Simmer zitting in de OPR
(Ondersteunings Plan Raad). De OPR is het medezeggenschapsorgaan van
het overkoepelend samenwerkingsverband. Bij iedere MR-vergadering doet
Janne verslag over wat er in de OPR is besproken en wat de stand van

zaken is met betrekking tot passend onderwijs binnen
samenwerkingsverband (Passend Primair Onderwijs Noord Limburg).

het

Tussentijds heeft de directeur-bestuurder ons op de hoogte gehouden over
de ontwikkeling m.b.t. de invoering van passend onderwijs op bestuurlijk
niveau. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen we graag door naar
de
website
van
het
samenwerkingsverband:
http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl/

Activiteitenplan
In de eerste vergaderingen van het schooljaar is het activiteitenplan
vastgesteld. Hierin geven wij een overzicht van de activiteiten van de MR
voor dat schooljaar. Het activiteitenplan is terug te vinden op de website
van de school.

Nieuwbouw en de MR
Het afgelopen schooljaar is er verder gegaan met het traject richting het
realiseren van een nieuw schoolgebouw. De MR is telkens geïnformeerd
over de ontwikkelingen op dit gebied.

Begroting 2020
De begroting voor kalenderjaar 2020 is toegelicht en besproken. De
conclusies getrokken vanuit de meerjarenbegroting komen goed overeen
met deze begroting. De vooruitzichten op de langere termijn vragen
wellicht een aanpassing in het financieel beleid voor de toekomst. Door de
terugloop van het leerlingaantal is het de vraag of er voldoende ruimte is
voor continuering van een aantal tijdelijke contracten. De MR adviseert
positief t.a.v. de begroting voor kalenderjaar 2020.

Missie en visie van de MR
De MR heeft een aantal jaren geleden omschreven wat haar kijk is op de
invulling van de medezeggenschap op Den Doelhof. Deze missie en visie
paste door nieuwe inzichten en ervaringen niet meer bij de rol die wij
willen spelen. We hebben een nieuwe missie en visie opgesteld. Deze zijn
terug te vinden op de website.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Met de herziening van de AVG zijn wij als school verplicht om de
persoonlijke gegevens van alle betrokkenen bij de school in kaart te
brengen en ervoor te zorgen dat deze gegevens uitsluitend gebruikt
worden waar ze voor bedoeld zijn. In schooljaar 2018-2019 heeft de MR al
ingestemd met een viertal documenten waarin dit beleid voor Den Doelhof
beschreven wordt. Dit schooljaar heeft de MR ingestemd met de
benoeming van een Functionaris Gegevensbescherming voor onze school.

Vakantierooster 2020-2021
Er is gezocht naar een zo evenredig mogelijke spreiding van de vakanties
over het schooljaar, een logische spreiding van de studiedagen en er zijn
niet teveel gebroken weken. De MR heeft ingestemd met het
vakantierooster.

COVID-19
Afgelopen schooljaar werden we geconfronteerd met de sluiting van de
school door de maatregelen rondom het uitbreken van de COVID-19
(Corona)-epidemie. Er is overleg geweest over de keuzes die door school
gemaakt zijn over de onderwijskundige en organisatorische invulling van
de sluitingsperiode en de opstartperiode erna.

De Medezeggenschapsraad en de ouderraad
De MR vindt het belangrijk om een goed contact te onderhouden met haar
achterban. De OR is voor de oudergeleding hier een belangrijk onderdeel
van. De MR en OR hebben afgesproken dat ze elkaar tweejaarlijks
bijpraten over lopende zaken.

Formatie 2020-2021
Op Den Doelhof is ervoor gekozen om de formatie zo vorm te geven dat er
op elke dag in de week voldoende leerkrachten aanwezig zijn om in een
normale situatie ziekteverzuim op te kunnen vangen. Dit beleid heeft
afgelopen schooljaar haar vruchten afgeworpen. Ziektegevallen konden
intern worden opgelost, het is niet nodig geweest om groepen op te
splitsen of groepen naar huis te sturen.
Door teruglopende leerlingaantallen is het de komende jaren lastig om
tijdelijke contracten te verlengen. Afgelopen schooljaar hebben 2
leerkrachten besloten om te stoppen met werken. Hierdoor kon 1 tijdelijk
contract omgezet worden in een vaste aanstelling en zijn 3 tijdelijke
contracten verlengd.
De personeelsformatie staat beschreven in het bestuursformatieplan, waar
de PMR mee heeft ingestemd. Het bestuursformatieplan hangt samen met
de meerjarenbegroting, waar de MR een positief advies over heeft
uitgebracht.

Tussentijdse verkiezingen oudergeleding MR
Brianne Jegerings gaat volgend school jaar deel uit maken van het
toezichthoudend bestuur op Den Doelhof. Hierdoor kan zij geen zitting
meer hebben in de MR. Laure Berben is voornemens om de komende 2
jaar zitting te nemen in de MR.

Toezichthoudend bestuur en MR
Het is gebruikelijk dat de MR en het toezichthoudend bestuur tweemaal
per jaar bijeen komen. Echter lukte dat dit jaar door omstandigheden niet.
Dit wordt het komend schooljaar zo snel mogelijk opgepakt.
Een regelmatig contact met het toezichthoudend bestuur zorgt voor een
betere samenwerking en dat stellen wij als MR op zeer op prijs. Voor
volgend schooljaar worden weer twee bijeenkomsten met het
toezichthoudend bestuur geagendeerd.

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond voor ouders
georganiseerd. De MR heeft een gedeelte van deze avond voor haar
rekening genomen en ouders geïnformeerd over de doorgaande lijn in de
onderwijskundige ontwikkelingen op Den Doelhof.

En verder…
Wat kwam verder ter tafel; de MR heeft ingestemd met het
vervangingsprotocol, de OMR heeft ingestemd met de schoolgids, de PMR
heeft ingestemd met de RI&E.

Tenslotte
We stellen een actieve communicatie en inbreng van ouders en
leerkrachten erg op prijs. Onze belangrijkste taak is het bevorderen van
openheid,
openbaarheid
en
onderling
overleg.
Binnen
de
schoolontwikkeling en de beleidsvorming willen wij een actieve rol
vervullen. Verslagen van vergaderingen, agenda’s en vergaderrooster
vindt u op de website van de school onder het kopje: MR. Het is altijd
mogelijk om een vergadering van de MR bij te wonen.
Voor vragen en opmerkingen kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen
met een lid van de MR.
Bram van Dommelen
voorzitter MR

