Verslag medezeggenschapsraad 2019-2020
Wat doet de Medezeggenschapsraad (MR)?
Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit ouders en personeel. De
medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de
kwaliteit van het onderwijs. De raad heeft daarvoor regelmatig overleg met de locatieleider en/ of het
schoolbestuur (Stichting Openbaar Onderwijs Kampen). Dit overleg gaat over zaken als de besteding van
geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen of de wijze waarop
ouders meehelpen op school. De MR heeft een jaarplanning met jaarlijks terugkerende onderwerpen die
de MR onderling of met de directie wil bespreken. Denk hierbij aan schoolbegroting,
meerjarenbegroting, klassenindeling en formatie, schoolgids, schoolvakanties. Over sommige
onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de MR een
zwaardere stem heeft via instemmingsrecht. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap
op Scholen (WMS). Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze houdt zich
bezig met aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle zes basisscholen van de
Stichting OOK.

Samenstelling MR 2019-2020
Oudergeleding:
Eric van IJmeren (voorzitter MR en lid GMR)
Gerco van Oene (secretaris)
Nelly Pol-Tromp
Personeelsgeleding:
Suzan van Enk (ook lid GMR)
Kajsa van Vliet
Kimberley Neve
Scholing:
Op 13 november 2019 hebben 3 MR-leden de startcursus voor MR-leden gevolgd. De deelnemers waren
de voorzitter, secretaris en 1 leerkracht.
Vergaderingen:

MR: In het schooljaar 2019/2020 kwam de Medezeggenschapsraad 4 keer bijeen voor de reguliere MRvergadering en 2 keer extra ten behoeve van afstemming omtrent de coronamaatregelen in de school.
Alle vergaderingen vond plaats in aanwezigheid van de locatieleider. Een aantal vergaderingen heeft via
beeldbellen plaatsgevonden vanwege COVID-19.
GMR: De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft 5 keer vergaderd en er heeft een overleg
plaatsgevonden met de Raad van Toezicht.
De MR is op de hoogte gehouden van allerlei schoolontwikkelingen en heeft vragen gesteld aan de
locatieleider en waar mogelijk gebruik gemaakt van het advies- en instemmingsrecht.
Besproken onderwerpen:
Samenstelling MR, Personeelsgeleding:
Vanuit de personeelsgeleding nemen de leerkrachten Suzan van Enk, Kajsa van Vliet en Kimberley Neve
deel.
Samenstelling MR, Oudergeleding:
Bij afsluiting van het schooljaar 2018-2019 hebben de MR-leden Brian Wezenberg (voorzitter MR en lid
GMR) en Mirjam Vierstra (secretaris) afscheid genomen van de MR. In het schooljaar 2019-2020 zijn twee
nieuwe ouders gestart als MR-lid: Eric van IJmeren (voorzitter MR en lid GMR) en Gerco van Oene
(secretaris).
Nieuwe locatieleider
In het schooljaar 2018-2019 is de MR is door het stichtingsbestuur geïnformeerd over de komst van een
nieuwe locatieleider. Met ingang van april 2019 is Natasja van Wijngaarden in die hoedanigheid gestart.
Formatieplan en groepsindeling
Het formatieplan en de groepsindeling voor het schooljaar 2019-2020 zijn aan de MR voorgelegd ter
instemming
Er is een overschrijding in de formatie ten opzichte van het budget met 0,71 fpe. De directie heeft daar
een toelichting op gegeven en de MR heeft het voorstel voor de formatie met een positief advies
overgenomen.

Bewegingsonderwijs
In navolging op het besluit van het team in schooljaar 2017-2018 is besloten dat de extra middelen voor
werkdrukverlaging nog steeds besteed worden aan een vakdocent gymnastiek.
Protocollen stichting Openbaar Onderwijs Kampen
Er zijn diverse concept protocollen opgesteld met betrekking tot sociale veiligheid. Directie heeft deze
protocollen voorgelegd aan en gedeeld met de leden van de MR. Daarnaast is er een vervangingsprocotol
opgesteld, waarbij uitgangspunt is (over-)belasting van teamleden moet worden voorkomen. Daarom zal
bij vervanging eerst extern worden ingezet, gevolgd door eventuele tijdelijke waarneming door een
collega of anders verdeling over de groepen. Indien sprake is van overmacht, kunnen leerlingen naar huis
worden gestuurd.
Ouderbijdrage en schoolkamp/schoolreis 2019/2020
De MR heeft advies gegeven aan de Ouderraad ten behoeve van het vaststellen van de ouderbijdrage.
Uitgangspunt is dat voor alle leerlingen een gelijke ouderbijdrage wordt gevraagd ad € 20,= per leerling.
Voor schoolreis en schoolkamp is per groep een bijdrage vastgesteld, te weten: groep 1&2: € 10,=, groep
3 t/m 6 € 35,= en voor de groepen 7&8 € 60,=. De bijdragen zijn echter niet geïnd. Aan het begin van
schooljaar 2019-2020 was daar nog geen mogelijkheid toe, omdat de OR-rekening werd overgeheveld
naar een andere bank. Op het moment dat die rekening actief was, bleek dat nagenoeg alle activiteiten
geen doorgang konden hebben vanwege COVID-19. Daarom is besloten om in het schooljaar 2019-2020
geen ouderbijdrage te innen. Ouders zijn hierover geïnformeerd. De (minimaal) gemaakte kosten in dit
schooljaar konden worden betaald vanuit de reserves op de ouderrekening.
Inzet verkeersouders
De MR heeft de verkeersproblematiek rond de school consequent op de agenda gezet. Er is actief, maar
tevergeefs gezocht naar een verkeersouder(s) om klaar-overs te ondersteunen. Vanuit directie is er
contact met de buurschool en gemeente omtrent deze problematiek.
Tevredenheidsonderzoek
Er is door Scholen met Succes, een onderzoek- en adviesbureau, een tevredenheidsonderzoek afgenomen
in de school. De uitvraag is gedaan bij leerlingen, ouders en teamleden. De uitkomsten daarvan worden in
het volgende schooljaar gedeeld.
Schoolbegroting
In januari 2020 is de schoolbegroting op stichtingsniveau besproken binnen de onderliggende scholen.
De MR heeft aangegeven graag een begroting op schoolniveau te zien waar zij zich over kan buigen. Dit
verzoek heeft de directie meegenomen naar het schooljaar 2020-2021.

Brandpreventie
De MR heeft er op aangedrongen om een brandoefening te houden in de school. Deze activiteit is komen
te vervallen als gevolg van de corona-maatregelen. De bedrijfshulpverleners hebben deze actie
meegenomen naar het schooljaar 2020-2021.
COVID-19, de cororamaatregelen in de school
De MR is actief betrokken geweest bij de ontwikkelingen die nodig waren voor de inrichting van het
thuisonderwijs en het opstellen van de corona-maatregelen ten behoeve van het openstellen van de
school per 8 juni 2020. De richtlijnen en afspraken zijn door het team en de directie vastgelegd,
bijgewerkt en opnieuw vastgesteld in een draaiboek dat in de conceptfases ter advies is voorgelegd aan
de leden van de MR. De leden van de MR hebben in alle gevallen positief geadviseerd op de gedane
voorstellen, waarbij de nadruk is gelegd om zorgleerlingen goed in beeld te houden. Bij de heropening
van de school ligt de nadruk op sociaal-emotionele ontwikkelingen naast het didactische deel van
onderwijs geven. De CITO-toetsen zijn daarom doorgeschoven naar begin schooljaar 2020-2021. Er is
geen rapport opgesteld aan het einde van het schooljaar 2019-2020. Mede op verzoek van de MR wordt
In het volgende schooljaar medio oktober 2020 een extra oudercontactmoment ingelast om voortgang
van de leerling(en) te bespreken.
Overige zaken
Naast bovenstaande zaken zijn in de MR-vergaderingen de volgende zaken besproken (en waar nodig
toegelicht door de locatieleider):
•
•
•

Voortgang verbouwing en inrichting van het schoolgebouw
Evaluatie nieuwe continue-rooster
Schoolbibliotheek en zwerfboekenkast

Algemene terugblik
Terugblikkend op het schooljaar kijkt de MR – in de nieuwe samenstelling – zeer tevreden terug op de
samenwerking binnen de MR en de nieuwe locatieleider. Gegeven de bijzondere omstandigheden
rondom COVID-19 die het schooljaar hebben gekleurd, is ook op de reguliere schoolaangelegenheden
veel bereikt. De MR complimenteert de locatieleider en het team voor de inzet en bereikte resultaten.

