Verslag medezeggenschapsraad 2020-2021

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 directeur 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 2020-2021
OMR (Oudergeleding):
Eric van IJmeren (voorzitter MR en lid GMR)
Gerco van Oene (secretaris)
Nelly Pol-Tromp

PMR (Personeelsgeleding):
Suzan van Enk (ook lid GMR)
Merel Tijink
Kimberley Neve

Scholing:
In 2020/2021 hebben de MR-leden geen scholing gevolgd.

Vergaderingen:
MR: In het schooljaar 2019/2020 kwam de Medezeggenschapsraad 6 keer bijeen voor de reguliere MRvergadering. Buiten de reguliere vergadering om heeft afstemming plaatsgevonden over de inzet van de
NPO-middelen. In de laatste (informele) bijeenkomst van de MR, is formeel met het plan ingestemd.
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
directeur en waar mogelijk gebruik gemaakt van het advies- en instemmingsrecht.

Besproken onderwerpen:
Samenstelling MR, Personeelsgeleding (PMR):
Vanuit de personeelsgeleding nemen de leerkrachten Suzan van Enk, Kimberley Neve en Merel Tijink
deel. Merel vervangt Kasja van Vliet, die binnen Stichting OOK naar een andere school is verhuisd.

Samenstelling MR, Oudergeleding (OMR):
Voor schooljaar 2020-2021 is de oudergeleding ongewijzigd gebleven. Om de kennis en continuiteit
beter te waarborgen, is het wenselijk om per schooljaar maximaal één ouder te vervangen. Dat betekent
dat tijdig en gericht moet worden gezocht naar vervanging. Dit is helaas in 2020-2021 nog niet gelukt.

Nieuwe bestuurder Stichting OOK
In het schooljaar 2020-2021 is de MR geïnformeerd over de komst van een nieuwe bestuurder van
Stichting OOK. Irma Gelderblom is per 1 augustus 2020 gestart. De samenwerking met GMR en directeur
Natasja van Wijngaarden is prettig en constructief van start gegaan.

Formatieplan en groepsindeling
Het formatieplan en de groepsindeling voor het schooljaar 2020-2021 zijn aan de MR voorgelegd voor
instemming. Ook in dit schooljaar is een overschrijding in de formatie ten opzichte van het budget met
0,71 fpe. De directeur 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. Naast inzet van de
vakdocent is ook aandacht geweest voor bewegend leren, waarbij de leerkrachten met behulp van
leskaarten bewegend leren extra aandacht aan beweging bij leerlingen kunnen geven.

COVID-19, de cororamaatregelen in de school
Helaas heeft de COVID-19 pandemie een groot effect gehad op schooljaar 2020-2021 en is er wederom
een periode thuisles geweest. Gelukkig niet van hele lange duur, zij het dat leerkrachten en leerlingen
binnen de school nog wel aan regels gebonden waren. Voor ouders gold dat zij nog geen vrije toegang
tot de school hebben gehad. Hoewel de regels hiervoor vlak voor de zomervakantie zijn versoepeld,
hebben we als MR geadviseerd om de versoepeling over de zomervakantie te tillen.
De MR heeft zich nauw en actief betrokken gevoeld bij dit proces. Mede op verzoek van de MR heeft na
de zomervakantie extra toetsing plaatsgevonden en is een extra oudercontactmoment ingelast om
voortgang van de leerling(en) te bespreken.

Tweejarenplan visie/missie/kernwaarden & Inzet NPO-gelden
(Nationaal Programma Onderwijs)
De MR is voor de zomervakantie 2021 door de directeur meegenomen in het traject dat samen met het
team is doorlopen om te komen tot een heldere missie/visie, en bijbehorende kernwaarden Openheid,
Vakmanschap, Groei en Plezier. Binnen de kernwaarden zijn doelen geformuleerd, welke volgens een
actiekaart gerealiseerd worden.

Tegelijkertijd is vanuit de overheid 8,5mld euro beschikbaar gesteld, de zgn. NPO-gelden, die in een
periode van drie jaar door het ondewijs kan worden ingezet. Het doel is om leerlingen ook in coronatijd
volwaardig onderwijs en een goede toekomst te kunnen bieden. Stichting OOK is verantwoordelijk voor
de totale aanvraag van de aangesloten scholen. Alle individuele scholen hebben hun eigen NPO-plan
opgesteld.
Binnen Het Meerrijk is ervoor gekozen om de middelen zoveel mogelijk te koppelen aan het
tweejarenplan 2022-2023, en daarmee aan de geformuleerde kernwaarden en doelen. Op die manier
kunnen de niet structurele extra gelden toch een structurele bijdrage leveren aan het geven van goed
onderwijs volgens de kernwaarden van Het Meerrijk.
De MR is enthousiast over de gedegen en professionele visie en aanpak en heeft het team hiervoor
gecomplimenteerd. Het NPO-plan voor Het Meerrijk kan dan ook op instemming van de MR rekenen.
Daarbij is een kritische kanttekening geplaatst. Uit diverse cijfers komt naar voren dat op bepaalde
onderdelen het onderwijs nog niet altijd tot goede resultaten leidt bij leerlingen. Dit verdient volle
aandacht vanuit de directeur en het team. Ook de MR dient een kritischer houding ten aanzien van dit
thema aan te nemen. De MR heeft de verwachting en het vertrouwen uitgesproken dat met het nieuwe
tweejarenplan een belangrijke stap voorwaarts gezet kan worden. Zij zal zich hier vanuit haar rol ook
nadrukkelijk voor inzetten.

Ouderbijdrage en schoolkamp/schoolreis 2020/2021
De bijdragen voor het schooljaar 2019/2020 zijn niet geïnd. Aan het begin van het schooljaar 2020/2021
is de bijdrage wel weer aan ouders gevraagd. De activiteiten zijn nog beperkt gebleven, maar o.a. het
kerstdiner Er hebben geen schoolreisjes plaatsgevonden, maar groep 7/8 is eind van het schooljaar wel
op kamp geweest. Er is besloten om het overschot van 2020/2021 te reserveren voor 2021/2022.

Inzet verkeersouders / verkeersveiligheid rond de school
De MR heeft de verkeersproblematiek rond de school ook dit schooljaar op de agenda. Het vinden van
verkeersouders blijft bijzonder moeilijk. Ook is het verkeersgedrag van ouders, leerlingen en andere
weggebruikers moeilijk positief te sturen. In de driehoek school-gemeente-politie blijven we zoeken naar
een veilige verkeerssituatie.

Schoolbegroting
In januari 2020 heeft de MR 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. In samenspraak
met de bestuurder heeft de directeur concretere invulling kunnen geven aan de schoolbegroting. Hoewel
een aantal zaken op het niveau van de Stichting blijft liggen, geeft dit meer sturing op het eigen budget.
Denk aan wensen en investeringen in ICT, methodes en het schoolplein.

Brandpreventie
In juni 2021 heeft een succesvolle brandoefening plaatsgevonden.

Overige zaken
Naast bovenstaande zaken zijn in de MR-vergaderingen de volgende zaken besproken (en waar nodig
toegelicht door de directeur):
• Invulling ouderschapsraad
• Problematiek ventilatiesysteem en dak (lekkage)
• Schoolbibliotheek en zwerfboekenkast
• Invulling sinterklaasfeest

Algemene terugblik
Net als het vorige schooljaar, is ook 2020-2021 een bijzonder jaar geweest. We spreken onze waardering
uit voor het voltallige team van Het Meerrijk voor de inzet en samenwerking. In alle hectiek rondom
Covid-19 is het soms moeilijk om focus te houden op daar waar het om gaat: kwalitatief goed onderwijs,
waarin met plezer samengewerkt wordt, om een optimale leeromgeving te ontwikkelen.
We stellen als MR vast dat Het Meerrijk hiervoor een duidelijke koers heeft uitgezet. De resultaten zullen
nog even op zich laten wachten, maar de motivatie en energie om de mooie doelen te realiseren hebben
we al gezien.
Wij bedanken de bestuurder en de directeur voor de openheid en plezierige samenwerking.

