MR Jaarverslag OBS Ekenrooi schooljaar 2019-2020
Inleiding
Aan de school is een Medezeggenschapsraad [MR] verbonden. Dit is een door de wet ingesteld
orgaan, dat zich bezig houdt met het beleid en de organisatie van de school. De taken, rechten en
bevoegdheden van deze raad zijn vastgelegd in het reglement medezeggenschap. De
Medezeggenschapsraad [MR] ziet er op toe, dat de dagelijkse gang van zaken en de
beleidsvoornemens voor de komende jaren correct verlopen.
De voornaamste taak van de MR is het bevorderen van de openheid, openbaarheid en onderling
overleg in en om de school; op ouderniveau, op team- & directieniveau en op bestuursniveau. De MR
behartigt de belangen van kinderen, ouders en personeel.
De MR gebruikt hiervoor het reglement voor de medezeggenschapsraden, zoals dat ook door het
bestuur van de OBS Ekenrooi is vastgesteld.
Één van de jaarlijks terugkerende verplichtingen is het opstellen van een MR jaarverslag vóór het
houden van de jaarvergadering.

Algemene informatie vergadercyclus:
De MR van OBS Ekenrooi heeft conform de jaarplanning (los van de jaarvergadering van schooljaar
2018/2019) gedurende het schooljaar 2019/2020 vijf keer vergaderd op:
Datum
23 september

20 november

22 januari
12 maart

4 mei (online)

22 juni

Onderwerpen volgens activiteitenplan MR 2019/2020
• Schoolplan en Jaarplan ter info
• Activiteitenplan / Huishoudelijk regelement MR Concept
bespreken/aanpassen
• Jaarplanning MR
• Actiepuntenlijst wordt aangepast.
• Scholing MR (Zie Actiepunt 1914)
• Documenten structuur (Activiteitenplan MR)
• Begroting 2020; informatie door Chrissy.
• Protocol: Huiswerk. Ter info MR
• Protocol: Gedrag. Ter info MR
• Documenten structuur (Activiteitenplan MR) met duidelijke
Sharepoint omgeving vastleggen
• Vervallen en onderwerpen zijn doorgeschoven naar maart
• Visie 2020 – 2021 presentatie
• Bestuurformatieplan (voor 1 mei af).
• Vakantieplanning schooljaar 2020-2021 ter advies MR
• Oudertevredenheidspeiling in het najaar ter info
• Activiteitenplan MR vaststellen
• MR reglement; “Ekenrooi-versie” bekijken/aanpassen/vaststellen
• Scholing MR inventariseren
• Bespreken mogelijkheden Techniek lessen op school.
• Plan van aanpak voor het opnieuw opstarten van onderwijs
• Studiedagen voorstel ter goedkeuring MR
• Voorstel ouderraadpleging
• Jaarverslag besproken met MR.

•

Scholing MR: Financieel beleid en eventueel opfriscursus MR
totaal.
• En individueel aanbod ter verdieping/opfriscursus
• Afscheid van en vervanger regelen voor Marijke Timmermans
De notulen van de vergaderingen zijn openbaar en kunnen worden bekeken op de website van OBS
Ekenrooi. Voor een detail overzicht van de besproken onderwerpen wordt verwezen naar de notulen
op de website. Verder is er een activiteitenplan opgesteld. Dit plan is openbaar beschikbaar.
Hoofdstuk 5 uit dit activiteitenplan is vooral relevant voor dit jaarverslag en is hieronder gedeeltelijk
overgenomen:
Vergaderschema 2019/2020 en thema’s
Jaarplanning
De onderstaande punten moeten elk jaar besproken worden en worden dus elk jaar op een vast tijdstip
op de agenda gezet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MR jaarverslag (vóór de jaarvergadering)
Jaarverslag: schriftelijke basisgegevens bevoegd gezag / beleidsoverzicht (vóór 1 juli)
Activiteitenplan MR (vóór 1 mei)
Begroting en financieel jaarverslag bevoegd gezag (oktober/november)
Schoolgids
Vakantierooster

Meerjarenbeleid
De volgende onderdelen komen elk jaar aan de orde, maar moeten binnen een bepaald tijdsbestek (2
tot 4 jaar) zijn afgerond.
4. Onderhoudsplan
5. MR reglement (iedere 2 jaar)
6. Statuut (iedere 2 jaar door GMR)
1. Arbobeleid (4 jaar)
2. Jaarlijks plan van aanpak ziekteverzuim
3. Meerjaren formatiebeleid
7. Klachtenregeling (4 jaar door GMR)

Specifieke informatie schooljaar 2019/2020:
Er zijn een aantal thema’s besproken die niet standaard ieder jaar op de agenda staan en die inspelen
op de gang van zaken gedurende het schooljaar:
De meest duidelijke was de situatie rondom COVID-19. Tijdens de vergadering in mei is er online
gesproken over het hervatten van de onderwijsactiviteiten.
Het duidelijk indelen van de documenten en het op orde krijgen van de documentatie. Voor een
nieuw te beginnen MR lid is alles nu veel duidelijker terug te vinden. Er is ook een activiteitenplan
opgesteld.

