Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR) De Ganzebloem 2019-2020
De medezeggenschapsraad (MR) stelt jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden in het afgelopen
jaar vast. Hieronder staan de onderwerpen waar de MR afgelopen schooljaar mee bezig is geweest.
Naast de zaken waarop de MR instemmingsrecht heeft, staat er een aantal zaken standaard op de
agenda, zoals ICT, communicatie, situatie NUT, Missie & visie Ganzebloem, mededelingen uit de GMR
(Bovenschoolse Gemeenschappelijke MR) en OR (ouderraad).

September 2019:
-

-

Workshop rechten & plichten medezeggenschap (door CNV, bovenschools georganiseerd)
Start MR jaarplanning / activiteitenplan n.a.v. workshop, om ervoor te zorgen dat alle punten
waarop de MR adviesrecht / instemmingsrecht heeft vast te leggen, en ervoor te zorgen dat
deze op het juiste moment aan bod komen
MR reglement
Begroting ouderbijdrage 2019-2020 besproken, besproken, goedkeuring doorgeschoven naar
volgende vergadering.
Ouderavond om communicatie te verbeteren
Start met Social Schools app is positief verlopen
Kwaliteitszorg is aan bod gekomen

November 2019:
-

Nieuwe bestuurder het Nut: Manja Voogd
Begroting oudergelden goedgekeurd
MR Jaarverslag goedgekeurd
Sponsorbeleid
Resultaten inspectiebezoek zijn voldoende
Schoolplein is bijna af
ICT gaat over op ProWise in januari

December 2019:
-

Begroting Ganzebloem 2020
Keuze voor andere eindtoets besproken in MR

Februari 2020:
-

Terugkoppeling studiedag: invoering van de Fides methode om met kinderen op dezelfde
manier over emoties te praten.
Mogelijkheid voor type onderwijs na schooltijd in 2020-2021
Vakantierooster 2020-2021
Werkzaamheden MT+
Protocol meldcode (huiselijk geweld en kindermishandeling)

April 2020:
-

Extra vergadering ivm Corona: heropening school na de meivakantie: Besproken zijn met
name de communicatie richting ouders, het indelen van de kinderen (alle kinderen gaan 2,5
dag naar school) en de maatregelen die genomen worden om dit voor personeel, kinderen
en ouders op een veilige manier te doen.

Mei 2020:
-

Terug naar school in Coronatijd: het loopt allemaal redelijk soepel, zowel voor docenten als
kinderen. De kinderen gaan weer hele dagen naar school.
MR-verkiezingen voor oudergeleding
Werkverdelingsplan 2020-2021 - eerste aanzet
Jaartaakbeleid

Juni 2020:
-

MR-verkiezingen voor oudergeleding
Jaarverslag 2019-2020
Formatie 2020-2021
Definitief werkverdelingsplan 2020-2021
Definitieve Schoolgids, Jaarplan en Schoolplan Ganzebloem voor 2020-2021

Terugblik op afgelopen jaar
Het is aan de MR om over het beleid van de school te adviseren en er is instemmingsrecht op een
aantal bij wet vastgelegde documenten. Daarnaast houdt de MR vinger aan de pols betreffende de
voortgang van o.a. de uitvoering van het jaarplan.
Er wordt op de Ganzebloem voortvarend gewerkt aan verbetering, dat zien we terug in investeringen
in het maken en up-to-date brengen van beleid, verbeteringen in het onderwijs en de infrastructuur
en in scholing van het personeel. Er is een prettige en constructieve samenwerking tussen de MR en
de directeur, Jolein Orelio.
Aan het begin van het jaar is er veel focus geweest op communicatie, zeker met de invoering van de
SocialSchools app is er een flinke verbetering gemaakt, daarnaast is er een nieuw IT netwerk met
bijbehorende IT oplossing (Prowise Go) gekomen, waar ook de MR actief gebruik van maakt. Er
waren helaas relatief veel zieke personeelsleden, wat een flinke uitdaging opleverde. Ondanks het
gebrek aan invallers is dit door ieders inzet grotendeels opgevangen. Het tweede deel van het jaar
werd overstemd door de Corona perikelen. Het nieuwe IT systeem en de recente aanschaf van de
vele Chromebooks heeft zeker geholpen om het thuisonderwijs mede vorm te geven. De MR is één
keer extra bij elkaar gekomen om te zorgen dat de communicatie over de heropening van de school
zo helder mogelijk zou verlopen.
Als MR hebben we ons gefocust op het verbeteren van onze eigen planning. Naar aanleiding van een
cursus hebben we een eigen jaarplanning opgesteld, wat ons helpt ervoor te zorgen dat zowel de
wettelijk verplichte zaken als onze eigen punten gespreid over het jaar aan bod komen. Onze
documenten zijn gestructureerd en voor alle MR leden overzichtelijk terug.
Kim van de Ven is in de oudergeleding toegetreden ter opvolging van Marleen Donker. Joris Beckers
heeft aan het eind van het jaar afscheid genomen uit de oudergeleding en als voorzitter na 2
zittingstermijnen in de MR. In de personeelsgeleding heeft Jessica Jones ook afscheid genomen na
twee zittingstermijnen.
Wij willen graag iedereen bedanken die ons gesteund heeft en input heeft gegeven voor de
verschillende onderwerpen en gaan vol goede moed het nieuwe schooljaar in!
Met vriendelijke groet,

Boukje van Zanten, Joris Beckers, Kim van de Ven, Jessica Jones, Marc Haans en Annelie Nijhoff-Bloks

