MR JAARVERSLAG
2019/2020

Inleiding
Voor u ligt het MR-jaarverslag over het schooljaar 2019-2020. In dit verslag wordt kort ingegaan op
de samenstelling, de rol en overlegstructuur van de medezeggenschapsraad. Ook is een aantal
belangrijke onderwerpen die de het afgelopen schooljaar zijn behandeld, beschreven.
Dit verslag is beknopt. Veel informatie is immers reeds via de maandbrief, mail en de website van de
school verstrekt. Mocht informatie uit dit verslag desalniettemin tot vragen leiden, dan staan de
leden van de medezeggenschapsraad uiteraard open voor een nadere toelichting.
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Rol van de MR
De rol van de MR komt voort uit de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR heeft een
eigen en onafhankelijke rol binnen de school. De MR bevordert naar vermogen openheid, helderheid
en onderling overleg in de school tussen bestuur, personeel en ouders/verzorgers. De raad tracht in
het overleg met ouders, leerkrachten en directie een bijdrage te leveren aan de inhoud en
organisatie van het onderwijs op de school.
Op een aantal punten heeft de MR, advies- en instemmingsrecht en kan zij meebeslissen over
belangrijke onderwerpen. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het
medezeggenschapsreglement, dat tweejaarlijks door de raad wordt geëvalueerd.

Rol van de GMR
Het bevoegd gezag voor OBS Valckesteyn is de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard
(SOPOA). Inspraak in bovenschoolse zaken vindt plaats door middel van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschaps Raad (GMR). In de GMR hebben 4 leden van OBS Valckesteyn zitting: twee
leerkrachten en twee ouders. De GMR vergaderde in het algemeen met een frequentie van acht
weken. In elke MR-vergadering is verslag gedaan van GMR-zaken.

Ouderparticipatie
Via persoonlijke contacten, de website, maar ook in de reguliere vergaderingen van de MR kunnen
ouders participeren en nadere uitleg vragen over wat zij verder van belang achten. Het onderwerp
ouderparticipatie maakt onderdeel uit van de jaaragenda van de MR.
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Vergaderingen
In schooljaar 2019-2020 is de MR 6 maal bijeen geweest om te vergaderen op de volgende datums:
Woensdag 2 oktober 2019
Woensdag 6 november 2019
Woensdag 8 januari 2020
Woensdag 5 februari 2020
Woensdag 4 maart 2020
Als gevolg van de scholensluiting wegens COVID-19 hebben er in april en mei geen vergaderingen
plaatsgevonden
Woensdag 3 juni 2020
Elke eerste (school)woensdag van de maand is van 19.45 tot ca. 21.45 uur vergaderd in de school.
Deze vergaderingen waren openbaar en toegankelijk voor alle ouders en teamleden tot 20.30 uur
(openbaar gedeelte). Na dit gedeelte was er een besloten gedeelte, waar zaken besproken werden
waarover binnen de MR nog besluitvorming moest plaatsvinden (vertrouwelijk gedeelte).
Een van de locatieleiders van OBS Valckesteyn is gedeeltelijk bij de MR-vergaderingen aanwezig
geweest om toelichting te geven over agendapunten en vragen te beantwoorden ten behoeve van de
besluitvorming.

Samenstelling (G)MR
De MR bestaat conform het reglement uit 4 personeelsleden (personeelsgeleding) en 4 ouders
(oudergeleding). De samenstelling van de MR in het schooljaar 2019-2020 was als volgt:
Lijst van leden medezeggenschapsraad
Oudergeleding:
Naam

Start

Aftreden

Remon *

2018

1e periode

2022

Marisca

2018

1e periode

2022

Sarah

2019

1e periode

2023

Anne (notulist)

2018

1e periode

2022
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Personeelsgeleding:
Naam

Start

Aftreden

Ingeborg

2018

1e periode

2022

Christa

2015

1e periode

2019

Femke

2019

1e periode

2023

Aline (voorzitter)
*

2018

1e periode

2022

*) eveneens lid van de GMR

Verkiezingen
In juli 2019 zijn in verband met twee vacatures in de MR, verkiezingen uitgeschreven. Dit heeft
geresulteerd in één nieuw lid in de oudergeleding en één nieuw lid in de personeelsgeleding van de
MR.

Deskundigheidsbevordering
Om bekend te zijn met de ontwikkelingen binnen het onderwijs alsmede de rechten en plichten
betreffende de medezeggenschap, heeft 1 nieuw lid van de oudergeleding en 1 lid van de
personeelsgeleding een startcursus MR gevolgd via VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs).
Daarnaast heeft de gehele MR tijdens de vergadering van 4 maart 2020 een training gekregen op
locatie gekregen door VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs) waarbij de kwaliteitsplanning en
ouderparticipatie aan bod is gekomen.
De MR heeft in kalenderjaar 2020 nog 1 uur scholing tegoed van VOO.
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Onderwerpen schooljaar 2019/ 2020
Het afgelopen jaar heeft de MR onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

COVID-19
Ten tijde van de scholensluiting heeft directie de MR om inspraak gevraagd met betrekking tot de
Coronaprotocollen. Ook is er om inspraak gevraagd bij het aanpassen van de protocollen toen de
scholen weer deels geopend werden.

Vaststellen schoolbegroting
Dit is een punt dat jaarlijks terugkomt. De MR heeft hierin geen advies- of instemmingsrecht, de
directie legt deze aan de MR voor om inzicht te geven in besteding van financiële middelen. Directie
heeft de financiële rapportage toegelicht.

Formatie, groepsindeling
De MR heeft samen met de schoolleiding diverse varianten van groepsindelingen en de daarbij
behorende huisvestingsmogelijkheden verkend. De MR heeft vervolgens haar voorkeur aangegeven
bij de schoolleiding.

Valckesteyn Rules
Op 4 februari 2020 is er een avond geweest van Valckesteyn Rules. De MR heeft middels een
brainstormsessie input gegeven voor deze avond.

Tevredenheidspeiling
De MR heeft ingestemd met het plan van de directie om de tevredenheidspeiling van mei 2019 te
gebruiken als nulmeting.

Wijziging bestuur en structuur
Er is een nieuwe bestuurder voor de stichting gekomen in schooljaar 2018-2019. Deze heeft met de
directeur gesproken en ook met een ouder uit de MR.

Onderwijskundig beleid
Huiswerk:
Er is binnen de MR gesproken over huiswerk op de Valckesteyn. Leraren hebben de doorlopende lijn
kenbaar gemaakt. Er is aan de OMR gevraagd wat de wens is voor terugkoppeling als huiswerk door
leerlingen niet is gemaakt. OMR heeft aangegeven dat een informatie een goed moment is om
ouders te informeren over huiswerk, met name het doel, de verwachtingen per leerjaar, en de wijze
van aanpak als het huiswerk niet wordt gemaakt. Op directieniveau wordt hier beleid op gemaakt.

Rekenbegrip:
Dit is een ingebracht thema door ouders. De rekenspecialist gaat hier toelichting op geven in de MR.
Helaas is dit ten gevolge aan de maatregelen omtrent COVID-19 nog niet gebeurd. Dit staat op de
planning voor 2020-2021.

5

Innovatie/techniek:
Dit thema is ingebracht door ouders. Door middel van een brainstormsessie zijn ideeën
gepresenteerd om met dit thema aan de slag te gaan.

Beleidsstukken
Zorgplan
Deze is door de MR gelezen, er is een aantal stukken aangepast. En op 5 februari 2020 heeft de MR
ingestemd.

Website van OBS Valckesteyn
De MR heeft de website kritisch bekeken en de wens kenbaar gemaakt tot aanvullingen, waaronder
beleidsstukken. Dit is aangepast.

Statuten
Deze zijn doorlopen en aangepast met het nieuwe logo. Ook is er een spellingfout uitgehaald en is de
rol van penningmeester eruit gehaald, omdat onze MR daar niet mee werkt.

Zichtbaarheid MR
Om de MR zichtbaarder te laten zijn is dit aangepast op de website van OBS Valckesteyn. De MR stelt
zich hierop voor met een foto en een stukje tekst.

Tenslotte:
Als MR gaan wij ook het komend schooljaar kritisch opbouwend te werk bij punten die ons worden
voorgelegd. De MR blijft zich professionaliseren door de trainingen in de praktijk te brengen en
elkaar te scherpen. Wij waarderen betrokkenheid, bijvoorbeeld door het open gedeelte van een
vergadering bij te wonen, of door een bepaald onderwerp op de agenda van de MR te zetten. Wij
houden u middels de schoolkrant: ValckNews en de website op de hoogte van vergaderpunten van
de MR.
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