JAARVERSLAG MR 2020
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van
basisschool Sprankel!. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen
waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het
verslag heeft tot doel om de achterban - ouders en personeel - te
informeren over de activiteiten van de MR die in het afgelopen schooljaar
hebben plaatsgevonden.
Wat doet de MR?
Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de
Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een
afvaardiging van het onderwijzend personeel en een afvaardiging van de
ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke
schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe
beleidsvoornemens en verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school
de MR om advies en instemming moet vragen. In het geval van advies
mag de MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat een
voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag worden ná
instemming van de MR. De directie heeft instemming van de MR nodig op
een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het formatieplan,
regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo) en de
schoolgids. Naast de formele bevoegdheden van de MR, is zij tevens een
klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of
opmerkingen.
De MR is verplicht jaarlijks verslag te doen van haar werkzaamheden. Zij
zorgt ervoor dat iedereen die bij de school betrokken is van dit verslag
kennis kan nemen en hierop kan reageren. Hierin ligt het fundament van
de MR.
MR reglement
Ten behoeve van de Medezeggenschapsraden van de verschillende
scholen binnen Catent, is door de GMR met het CvB een nieuw MRreglement overeengekomen per 1 november 2018. Deze is geactualiseerd
op de laatste aanpassingen in de Wet Medezeggenschap Scholen.
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Verkiezingen en kandidaatstelling
We hebben afscheid genomen van Betsy Ramerman. Zij was aftredend en
niet herkiesbaar. Gelukkig is haar plek ingenomen door de Gea van der
Stouwe (oudergeleding). Anja Boerkamp neemt de taak van Betsy als
secretaris over. Erna Wilms, namens de personeelsgeleding, was tevens
aftredend. Zij heeft zich weer voor een nieuwe periode beschikbaar
gesteld.
SAC
Namens de schooladviescommissie (SAC) nemen Kim Eilert en Twan Mars
deel aan onze (MR) vergaderingen. Zij hebben geen instemmingsrecht,
maar mogen wel gevraagd of ongevraagd advies geven. Voor deze
werkwijze is gekozen, omdat zij veelal dezelfde onderwerpen bespraken
met de directie. Op deze manier worden wij op dezelfde wijze
geïnformeerd en worden zaken gezamenlijk bediscussieerd in het belang
van onze school.
Vergaderingen MR/SAC
Van januari t/m december 2020 heeft de MR/SAC 7 data gepland om op
school te vergaderen. Helaas is niet altijd mogelijk geweest om fysiek bij
elkaar te komen in verband met de Corona veiligheidsmaatregelingen. Dit
is opgelost door digitaal met elkaar in contact te blijven. De directeur was
bij (een deel van) de vergaderingen aanwezig om toelichting te geven op
o.a. beleidszaken van de school.
Corona maatregelingen binnen school
De MR/SAC is betrokken geweest bij de aanpassingen die de directie en
het team gedaan hebben, naar aanleiding van de lockdown en de hierdoor
verplichte sluiting van de school.

Website
De notulen van de recente MR/SAC vergaderingen zijn te lezen op de
website van de school www.sprankel-lemelerveld.nl. Ook andere actuele
informatie is op de site te vinden.
GMR
In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Catent blijft
onze school vertegenwoordigd door Betsy Ramerman. Zij voorziet ons van
de actuele informatie. Voor de actuele stand van zaken verwijzen we naar
de site van de GMR (www.gmrcatent.nl).
Tevens zijn we middels nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de
activiteiten en bespreekpunten van de GMR.
Formatieplan
De MR/SAC heeft na een toelichting door de directeur haar instemming
verleend aan het formatieplan 2020-2021.
Er is met regelmaat gesproken over het aantal leerlingen binnen onze
school. Deze is nu stabiel te noemen, door de peuterklas is er een lichte
groei zichtbaar. Dit heeft tevens gevolgen voor de beschikbare ruimte. De
MR/SAC zal dit proces kritisch blijven volgen.
MR Oudergeleding gezamenlijke scholen Lemelerveld
Op initiatief van onze school, vindt er 2 keer per jaar een overleg plaats.
Dit is met name gericht op de toekomst van onderwijs in Lemelerveld.
Het doel hiervan is om elkaar informeren over de ontwikkelingen op elke
school en om contact te houden, zodat we weten wat er speelt binnen de
scholen. Daarnaast wordt er voorzichtig begonnen met brainstormen over
de toekomst: waar staan onze scholen bv. over 10 jaar? Het is goed om
hier samen over na te denken. Vanuit de directie is er contact met de
directeuren en andere instanties die actief zijn binnen Lemelerveld.
Schoolkalender/schoolgids 2020-2021
Door de oudergeleding werd na enkele aanvullingen instemming verleend.
Begroting
Na een toelichting door de directeur heeft de MR/SAC de begroting 2021
van een positief advies voorzien.
Leerlingenraad
Inmiddels is alweer de 6e leerlingenraad gestart, waarin kinderen uit de
groepen 5 t/m 8 vertegenwoordigd zijn. De MR/SAC wordt regelmatig op
de hoogte gehouden van de werkwijze en resultaten voortvloeiende uit de
vergaderingen die zij hebben.

Nieuwe naam onze school
Na vooraf eerst inbreng en inspiratie van kinderen, ouders en teamleden
te hebben mee genomen, is door een speciale werkgroep gekozen voor de
nieuwe naam: SPRANKEL!. Ook binnen de MR/SAC is hierover gesproken.
Professioneel statuut en werkverdelingsplan SPRANKEL!
De personeelsgeleding heeft hiervoor, na enkele aanpassingen,
toestemming verleend. De ouders uit MR/SAC zijn op de hoogte gesteld
en hebben toelichting gekregen van de directie.
Evaluatie besteding werkdrukmiddelen kalenderjaar 2020
Naar aanleiding van het beleidsstuk Werkdrukvermindering is hierbij het
financiële overzicht goed gekeurd door de personeelsgeleding. De ouders
van MR/SAC zijn wederom op de hoogte gesteld van deze informatie.
Schoolveiligheidsplan
De protocollen staan de komende periode wederom op de MR/SAC agenda
om besproken te worden. Het streven is ze elke 2 jaar door te nemen,
zodat ze actueel blijven.
Jaarverslag SPRANKEL! 2020
Het jaarverslag is door alle leden bekeken en na de nodige toelichting
door de directeur goedgekeurd. Talent fluisteren, IPC en EDI zijn hierin de
rode draad. Een en ander is ingevoerd en vraagt een meer coachende rol
van de leerkracht. Dit heeft tijd nodig, ook mede door de omstandigheden
met betrekking tot de Corona regelingen. In het jaarplan 2021 wordt hier
opnieuw aandacht aan besteed.
Jaarplan SPRANKEL! 2021
Het plan is door de directeur toegelicht, bestuursleden hebben alles
doorgenomen. De MR heeft aan dit plan instemming verleend.
Klachtenregeling en/of vertrouwenspersoon
Er zijn dit jaar geen klachten gemeld bij de MR/SAC en er is geen beroep
gedaan op de vertrouwenspersoon.
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Goedgekeurd, januari 2021
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