Jaarverslag MR 2018-2019
1. Samenstelling MR schooljaar 2018-2019
Medewerkers: Yvonne Oldenziel, Siet Werneke, Marjo Teuling, Willemijn Propitius en Jasmijn
Geurtsen.
Ouders: Silke van Arum, Liana Bastos, Corinna Chardon, Chris Zegers en Bas Bruggeman.
2. Organisatorische zaken
•

De MR heeft tijdens het schooljaar 2018-2019 vijf keer vergaderd. In de tabel zijn de data van
de vergaderingen en de aanwezigheid van de leden te zien.
Data vergadering
11 oktober 2018
29 november 2018
21 januari 2019
11 maart 2019
9 mei 2019
24 juni 2019

•
•
•

Aanwezigheid medewerkers Aanwezigheid ouders
5
5
4
5
5
5
Vervallen vanwege beperkt aantal agendapunten
5
3
5
2

Yvonne was voorzitter en de rol van notulist rouleerde.
Het MR team is het schooljaar begonnen met twee nieuwe leden: Chris Zegers en Jasmijn
Geurtsen. Gezien er maar twee aanmeldingen waren was een verkiezing niet nodig.
Corinna Chardon heeft dit schooljaar vanuit de Pinksterbloem plaatsgenomen in de GMR.
Voor komend schooljaar (2019-2020) zal Marjo Teuling is de afgevaardigde zijn voor de GMR.

3. Uitgevoerde acties
•
•
•
•
•
•

De MR heeft advies gegeven betreffende het jaarverslag van de Pinksterbloem 2017-2018.
De MR heeft de begroting 2019 besproken en goedgekeurd.
De MR heeft het formatieplan 2019-2020 besproken en goedgekeurd.
De MR heeft het rooster voor vakantie- en studiedagen 2019-2020 besproken en
goedgekeurd.
De MR heeft het schoolplan 2019-2023 besproken en goedgekeurd.
De MR heeft het kwaliteisbeleid document besproken.

4. Overige onderwerpen/besluiten
De onderwerpen die tijdens dit schooljaar bij de MR vergaderingen vaak aan bod zijn gekomen
waren: verkeersveiligheid rondom de school, het lerarentekort en de koppeling tussen MR en
GMR. Dit blijven punten van aandacht voor het schooljaar 2019-2020.
Verkeersveiligheid
Wat betreft de verkeersveiligheid is er veel gaande. De MR blijft vinger aan de pols houden bij de
plannen voor de herindeling van de Weesperzijde. Waar we als school heel blij mee zijn is dat er
een aantal maatregelen is getroffen om het fietspad voor de school veiliger te maken. Zo staan er

nu knipperborden die tijdens de ‘spitsuren’ knipperen en is er een zogenaamde uitvoegstrook
waardoor kinderen rustiger kunnen oversteken met de fiets.
Lerarentekort
Over dit onderwerp is meerdere malen gesproken binnen de MR. Helaas is er geen pasklare
oplossing. Wel hopen we, door open te zijn over wat wij als school allemaal doen om het zo goed
mogelijk te laten verlopen, begrip te houden bij de ouders. Voor het schooljaar 2018-2019
hebben we nog geen hele grote problemen ondervonden. Deze dreigen er voor het schooljaar
2019-2020 wel te zijn. Dit onderwerp zal dus zeker een agendapunt blijven voor het komende
schooljaar.
Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad
Binnen STAIJ is een GMR ingesteld waar periodieke vergaderingen zijn, waarover
schooloverstijgende zaken wordt gesproken die op STAIJ-niveau besloten moeten worden. Het
gaat hierbij om o.a. financiën, huisvesting, meerjarenbegroting en formatie. Uiteraard wordt er
tijdens deze vergaderingen ook uitgebreid gesproken over het lerarentekort.
Notulen van deze vergaderingen zijn terug te vinden op de website van STAIJ,
https://samentussenamstelenij.nl/gmr/
Corinna heeft de Pinksterbloem het schooljaar 2018-2019 vertegenwoordigd in de GMR. Het
komende schooljaar zal Marjo onze school vertegenwoordigen.
Inspectie
Onze school is bezocht door het bestuur van STAIJ en werd door hen voorgedragen aan de
inspectie voor de beoordeling ‘goed’. Het inspectiebezoek heeft plaatsgevonden op 20 mei 2019
en de Pinksterbloem is inderdaad als ‘goed’ beoordeeld. Het verslag is met de MR gedeeld en is
opvraagbaar via de directie.
5. Andere zaken en besluiten
• Dit schooljaar is het schoolzwemmen afgeschaft en de schooltuin gecontinueerd.
• Het Protocol ‘te laat komen’ is aangescherpt en de school ervaart dit als een positieve
maatregel.
• Adviesgesprekken van groep 8 zijn dit jaar soepeler verlopen dan vorig jaar. De leraren
waren beter voorbereid op de gesprekken en ook de feestelijke aanpak heeft hieraan
bijgedragen.
6. Praktische zaken
Binnen de oudergeledeing van de MR kwamen aan het eind van het schooljaar twee plekken vrij,
die van Corinna en Bas. Inmiddels zijn deze plekken vervuld. Aan het eind van dit schooljaar
wordt kenbaar gemaakt of en hoeveel plaatsen vacant zijn en zal zo nodig een oproep gedaan
worden voor nieuwe leden.
De MR vergaderdata voor het schooljaar 2019/2020 zijn vastgesteld:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

donderdag 10/10/2019
donderdag 28/11 /2019
maandag 20/1/2020
donderdag 12/3/2020
maandag 11/5/2020
maandag 15/6/2020

