Jaarverslag MR 2018/2019

1. Inleiding
Voor jullie ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van
basisschool Los Hoes 2018-2019. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen
waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden.
2. Samenstelling
De MR van BS Los Hoes bestaat uit 3 leerkrachten (personeelsgeleding) en 3
ouders (oudergeleding).
MR leden:

Evelien de Jonge (voorzitter)
Nursan Juresic (secretaris)
Marije Brouwer (notulist)
Carla van der Pol (Mentor van groep 4b)
Barbara Breukers (Mentor) (penningsmeester)
Sabina Waanders (Mentor van groep 6a)

Daarnaast nam de directeur deel aan (een gedeelte van) iedere vergadering.
3. Vergaderingen
De MR heeft in het schooljaar 2018-2019 acht keer vergaderd. Wat er tijdens de
vergaderingen is besproken, is te lezen in de notulen van de vergaderingen (te
vinden op de website van BS Los Hoes).
Elke vergadering heeft een vaste structuur. Het eerste gedeelte waarbij de
directeur aanwezig is. En een tweede gedeelte voor alleen de MR of MR met
ouders/gasten. Bij het nemen van besluiten zijn altijd alleen de MR leden
aanwezig.
De eerste twee punten op de agenda zijn altijd het vaststellen van de notulen van
de vorige vergadering en mededelingen vanuit directie. Met betrekking tot het
tweede punt vertelt de directeur wat er aan bijzonderheden speelt binnen school.
Vervolgens komen alle punten aan de orde die voorafgaand aan de vergadering
zijn ingebracht.
Hieronder worden per vergadering de belangrijkste agendapunten en besluiten
kort omschreven.

Vergadering 19 september 2018
Belangrijkste agendapunten
• Afscheid aftredende ouders en kennismaking nieuwe MR leden (twee
ouders en een leerkracht)
• Verdeling taken en functies
Besluiten
• Instemming met het vakantierooster schooljaar 2019/2020.
• Huishoudelijk reglement MR moet worden herzien dit schooljaar.
• MR cursus voor de nieuwe leden niet direct inplannen, eerst een tijdje
meedraaien.
Vergadering 9 oktober 2018
Belangrijkste agendapunten
• Er wordt toelichting gegeven op het jaarverslag 2017-2018 en het jaarplan
2018-2019 van Los Hoes.
• Huishoudelijk reglement MR is besproken.
• Missie/visie MR Los Hoes is besproken.
Besluiten
• Jaarverslag MR 2017-2018 is bijna afgerond. Deze zal toegevoegd worden
aan het jaarverslag van Los Hoes over 2017-2018. Na de laatste
aanpassingen wordt het aan de MR leden gestuurd voor een laatste
controle.
• Er gaat onderzocht worden in hoeverre MR en OR wat betreft lief & leed
protocol samen kunnen gaan optrekken.
Vergadering 28 november 2019
Belangrijke agendapunten
• Begroting Los Hoes is toegelicht.
• Budget MR is besproken.
• Er is gesproken over aansluiting maken en houden met de GMR.
Besluiten
• Het lief & leed protocol zal worden aangepast; ook in het kader van de
AVG. De voorzitters van MR en OR zullen het huidige protocol aanpassen.
• De MR zal een bedrag schenken aan de leescoördinator van de school voor
de aanschaf van boeken. Een resterend deel zal besteed gaan worden aan
iets duurzaams voor school. Dit laatste zal nog worden uitgezocht i.s.m.
de kinderraad.
• De contactpersoon van de GMR voor het Los Hoes zal een MR vergadering
bijwonen in het kader van kennismaken en het verduidelijken van de
lijnen tussen GMR en MR.
• De jaarorganisatie zal worden aangepast. Afgesproken is dat de
jaarorganisatie steeds per maand (incl. de daaropvolgende maand)
bekeken wordt.
Vergadering 16 januari 2019
Belangrijke agendapunten
• Eindtoets groep 8 is besproken.
• Opbrengsten kernteam dag van voor de kerstvakantie is gedeeld.
• De ingeplande interne audit is toegelicht.

•

Er is door de contactpersoon van de GMR toelichting op de werkwijze van
de GMR gegeven.

Besluiten
• Misie/visie document MR is vastgesteld.
• Jaarverslag MR 2017-2018 vastgesteld.
Vergadering 20 februari 2019
Belangrijke agendapunten
• De ervaringen met betrekking tot het gebruik van de Dia toets als
eindtoets in plaats van de cito eindtoets zijn gedeeld. Deze zijn erg
positief.
• De meerderheid van het team heeft aangegeven te willen staken op 15
maart. De school is daarom dicht.
• De klokkenluidersregeling is toegelicht.
• Procedure m.b.t. het aantellen van een nieuwe bestuurder voor Keender is
toegelicht.
Besluiten
• Afvaardiging MR is aanwezig op de open dag van Los Hoes op 20 maart.
• Huishoudelijk reglement MR is vastgesteld.
Vergadering 3 april 2019
Belangrijke agendapunten
• Tijdens de studiedag van 26 maart is er een tussenevaluatie van het
jaarplan 2018-2019 geweest. De uitkomsten van deze tussenevaluatie is
in de MR besproken. Er is ingegaan op de stand van zaken met betrekking
tot: de zoektocht naar een nieuwe rekenmethode, vernieuwing portfolio,
het onderzoek naar een kritische leerhouding, nascholing
onderzoeksvaardigheden voor docenten, collegiale consultatie.
• Er is toelichting gegeven op de trendanalyse. Dit is schoolbreed besproken
op de studiedag van 26 maart en vervolgens heeft elke mentorgroep zijn
eigen trendanalyse gedaan.
• Er wordt een nieuw schoolplan geschreven voor de periode van 20192023. Mentoren hebben hiervoor input gegeven op de studiedag van 26
maart op basis van de kernpunten van Keender.
• Er is doorgepraat over het tijdspad rondom het adviesgesprek VO. Het
opnemen van uitleg over de cito scores in de nieuwsbrief wordt door MR
leden als positief ervaren.
Vergadering 15 mei 2019
Belangrijke agendapunten
• Op de eindtoets (Dia toets) is door het Los Hoes boven de normscore
gescoord.
• Er wordt gemeld dat er een nieuwe bestuurder voor Keender benoemd
gaat worden.
• Er wordt een presentatie gegeven over het tevredenheidsonderzoek dat is
afgenomen bij ouders en leerlingen vanaf groep 6.
• Er wordt uitleg gegeven over de formatie voor volgend schooljaar, deze is
zo goed als rond.

Besluiten
• Op basis van de termijnen in ons vastgestelde huishoudelijk reglement zou
Carla van der Pol van de personeelsgeleding aan het einde van dit
schooljaar dienen af te treden. De MR heeft hier nog vragen over en de
komende periode zal hier navraag naar worden gedaan.
Vergadering 19-06-2019
Belangrijke agendapunten
• Efficiëntie van de vergaderingen wordt een speerpunt voor volgend
schooljaar
Besluiten
• Schoolgids 2019-2020 is besproken en vastgesteld.
• Schoolplan 2019-2020 is besproken en vastgesteld.
• Studiedagen schooljaar 2019-2020 zijn vastgesteld.
• Conform het rooster van aftreden zal Carla van der Pol aan het einde van
het schooljaar de MR verlaten
• Jaaragenda zal volgend schooljaar tijdens de MR vergaderingen een
grotere rol vervullen.
• Formatie is vastgesteld
4. Ten slotte
Denken jullie dat een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet komen of
hebben jullie vragen of willen jullie aanwezig zijn bij een vergadering, dan hoort
de MR dat graag. De agenda voor elke vergadering staat een week voor de
vergadering op de site.
De MR is bereikbaar via mr@bs-loshoes.nl.
Met vriendelijke groet namens de MR,
Evelien de Jonge,
Voorzitter MR

