Jaarverslag 2019-2020
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van
Basisschool De Aanloop over het schooljaar 2019-2020. Ook voor de MR was
het een jaar waarin het Covid-19 virus veel veranderingen heeft gebracht dit
schooljaar.
Medezeggenschap
Ouders en personeelsleden hebben inspraak in het beleid van de school.
Belangrijke gebeurtenissen en beslissingen worden altijd eerst binnen de MR
besproken. De MR staat voor de medezeggenschapsraad en dat staat in de Wet
Medezeggenschap op Scholen (WMS).
Er zijn 3 verschillende soorten beslissingen:
- die waarover de MR eerst advies moet geven
- die waarvoor instemming van de MR vereist is
- die waarover de schoolleiding de MR moet informeren In deze 3 situaties is
er sprake van respectievelijk adviesrecht, instemmingsrecht en
informatieplicht.
Samenstelling MR De Aanloop
De MR van De Aanloop bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 teamleden. De MR
van De Aanloop maakt deel uit van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting ABBO. Stichting ABBO is een
samenwerking van basisscholen in de regio en geeft door middel van een
bovenschools management leiding aan deze scholen. Vanuit de Aanloop
worden de vergaderingen van de GMR bezocht door een leerkracht van de
MR en een ouder.
De MR van het schooljaar 2019-2020 zag er als volgt uit:
Voor de oudergeleding
Milja Brugman voorzitter
Martijn van Schaik secretaris + afgevaardigde naar de GMR
Eefje van Loon lid
Voor de teamgeleding
Kim Maurer lid
Josy Huffmeijer lid+ afgevaardigde naar de GMR
Lot Goosen lid

Vergaderingen
Het afgelopen schooljaar is de MR 5 keer bij elkaar gekomen: 2 keer op school
en 3 keer via Teams. De MR bespreekt volgens een vaste cyclus een aantal
belangrijke onderwerpen, waarbij de zienswijze van zowel ouders als
leerkrachten zeer serieus genomen wordt door de schoolleiding. Hieronder
een korte weergave van wat we besproken hebben. Met daarbij waarvoor
instemming is verleend.
Aan het begin van het schooljaar nemen we een aantal algemene zaken door,
zoals de jaarplanning, functieverdeling binnen de MR en de doelen voor het
komende jaar. Dit jaar is er een vacature uitgezet voor de OMR
Het continurooster staat een heel jaar op de planning. We hebben een tijdspad
uitgezet. We willen de ouders enquêteren en het team om vervolgens een
beslissing te nemen of we wel gaan starten met het continurooster of niet.

Na de eerste lockdown zijn we “noodgedwongen” gestart met een
continurooster tot aan de zomervakantie, om zo min mogelijk verplaatsingen
van en naar school te hebben.
Ouders: instemming/ Leerkracht: instemming

Tijdens iedere MR vergadering is er aandacht voor de GMR vergaderingen. We
nemen door wat er tijdens de GMR vergaderingen is besproken en wat ook
relevant kan zijn voor onze MR.
In de loop van het schooljaar komt de begroting uitgebreid aan bod. Belangrijk
hierbij zijn de inkomsten, die voor een groot deel afhankelijk zijn van het
aantal leerlingen op school. Daarnaast passeren de uitgaven, zoals personele
kosten, leermiddelen en onderhoud van de school. Als MR hadden we hier een
adviesrecht in.

Ouders: akkoord/ Leerkracht: akkoord

In het verlengde van de begroting is ook het formatieplan van het nieuwe
schooljaar besproken. De leerlingenaantallen en de huisvesting komen ook
aanbod.

Ouders: instemming/ Leerkracht: instemming

Het vakantierooster wordt ieder jaar vastgesteld op basis van landelijke en
gemeentelijke regels en afspraken. De school stelt zelf de studiedagen vast en
kijkt daarbij zoveel mogelijk naar aansluiting bij de al vastgestelde vrije dagen.

Ouders: instemming/ Leerkracht: instemming

De oudergeleding heeft ook een ouderavond verzorgt, met als thema gamen en
beeldschermen.
Covid-19
Het Covid-19 virus heeft ervoor gezorgd dat de scholen op 16 maart 2020 per
direct werden gesloten. Het team had binnen een dag een thuisprogramma in
elkaar gedraaid. Zodat via thuisonderwijs alle leerlingen toch thuis aan de slag
konden.
Toen in april werd besloten door het RIVM dat de scholen, onder strikte
voorwaarden, weer gedeeltelijk open mochten is de MR geraadpleegd om te
overleggen hoe zij tegenover deze regels stonden. Dit ging via een digitale
beeldverbinding. De MR heeft hier positief op gereageerd. Er waren
aangepaste verzamelplaatsen op het plein voor de leerlingen en halve klassen
om te starten.
Begin juni konden alle kinderen weer volledig naar school. Hier voorafgaand is
ook overleg geweest met de MR. Zowel de teamgeleding als de oudergeleding
heeft hier mee ingestemd.
Naast de bovengenoemde onderwerpen zijn ook andere onderwerpen tijdens
vergaderingen aan de orde gekomen, zoals:
- Brandveiligheid van de gangen rondom het noodlokaal.
- Wat te doen met het stakingsgeld.
- Samenwerking Mamaloe, het verloop van de TSO en de kosten.
- Omgekeerde oudergesprekken, voortgangsgesprekken en
portfoliogesprekken.
- Communicatie. Social schools is geïmplementeerd.
Persoonlijke doelen
Als MR hadden we voor afgelopen schooljaar persoonlijke doelen gesteld die
we met elkaar wilden bereiken. Waaronder de MR wederom onder de aandacht
te brengen bij ouders maar ook bij het team. Ook voor het komend schooljaar
gaan we weer persoonlijke doelen stellen.
De MR-leden vertegenwoordigen de achterban. Graag horen we daarom van
ouders en teamleden welke zaken hen bezighouden en wellicht zorgen baren.
Spreek ons aan (via social schools) of stuur een email naar
mr@aanloopboz.nl.
We proberen op de website de MR informatie up-to-date te houden.
Ook in het nieuwe schooljaar 2020-2021 willen we ons zo goed mogelijk
inzetten voor De Aanloop.

