__ Medezeggenschapsraad Eenbes basisschool St. Jozef

Jaarverslag 2019-2020
De Medezeggenschapsraad van onze school
bestond dit schooljaar uit de volgende leden:
namens de ouders:
Nanja Verbakel
Carla Engelen
Rick Haagen (voorzitterschap overgenomen)
Fons van Dinther (voorzitter)  voortijdig
afgetreden
namens het team:
Astrid Beks
Rian Rosmulder
Yvonne Saasen (secretaris)
Kim Chatrou
Vergaderdata:
17 september
22 oktober
27 november
16 januari
28 januari (GMR-event)
11 februari
30 maart  Wegens CORONA niet doorgegaan
22 april
28 mei
24 juni
De vergaderingen vonden steeds in goede
verstandhouding plaats deels in aanwezigheid van
de directeur van onze school Bernie Kooistra, als
adviseur en vertegenwoordiger namens het College
van Bestuur van de Eenbes. Deze functie is
gedeeltelijk waargenomen door Kim Chatrou.

Besproken onderwerpen:
Tijdens de vergaderingen van de
Medezeggenschapsraad zijn de volgende
onderwerpen aan bod gekomen:
Begroting
De begroting is besproken en toegelicht door
Bernie. Onze vragen zijn beantwoord.
Activiteitenplan
Het activiteitenplan is opnieuw onder de loep
genomen en bijgesteld voor schooljaar 2019-2020
Statuut OV
Het is gebleken dat de MR geen instemmingsrecht
heeft, advies is uitgebracht.
Communicatie binnen de MR
Vanuit het ouderdeel zijn een aantal vragen
gerezen over de communicatie tussen OMR/PMR
en directie. Hierover is gesproken. Dit had tot

gevolg dat één ouderlid voortijdig is afgetreden.
Deze plek is niet ingevuld. Een ander ouderlid is na
bedenktijd aangebleven. In maart zijn verkiezingen
uitgeschreven.
Omgaan met stijgende leerlingaantallen
Net als vorig schooljaar is dit een centraal thema
geweest voor de MR. Bernie heeft een presentatie
gehouden over de toekomstvisie van de school. De
MR heeft daarna besloten deze vraag niet meer
aan het bestuur van Eenbes te stellen.
Huisvesting
Het groeiend leerlingaantal dwingt ons om buiten
onze schoolmuren te zoeken naar geschikte
“lesruimte”. Dit schooljaar is gebruik gemaakt van
gemeenschapshuis Zesgehuchten.
RI&E
RI&E (risico-inventarisatie en –evaluatie) is dit
schooljaar afgenomen en besproken. Ook nu valt
weer op dat veel verantwoordelijkheden bij Bernie
liggen. Dit kan wat de MR betreft nog beter
gedelegeerd worden. Het document lijkt een
papieren tijger.
Formatieplan 2020 – 2021
De MR is in de voorbereidende fase steeds op de
hoogte gebracht van de verwachtingen die er
lagen.
Zo hebben we samen verkend dat vier groepen 1-2
(met een instroomgroep in januari) en drie groepen
3 komend schooljaar het meest wenselijk is. Ook is
de MR te spreken over de wisseling van
leerkrachten en jaargroepen.
In samenspraak met het team zijn opnieuw
werkdruk-verlagende maatregelen ingezet.
Vakdocent gym, extra uren
administratie/eventmanager, uitbreiding conciërgeuren en in inzet van de PM’ers worden behouden.
De MR heeft hiermee ingestemd.
CORONA
De laatste drie vergaderingen hebben
plaatsgevonden via Teams.
De MR is meegenomen tijdens de heropening van
de scholen. We hebben samen gesproken over het
lesgeven aan halve groepen en hoe dit
vormgegeven kon worden. Ook hebben we het
thuiswerken en later de herstart van het fysieke
onderwijs geëvalueerd.
We hebben als MR meegedacht over de gewijzigde
kalender, ingestemd met het verschuiven van
toetsen en het laten vervallen van activiteiten.
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Kalender en schoolgids
Bij laatste vergadering goedgekeurd.
Samenwerking OV/MR
We hebben tijdens de twee vergadering de
jaarvergadering van de OV bijgewoond. Daarna
hebben we samen een borrel gedronken.
De notulen worden uitgewisseld.
GMR-event
We hebben met 6 personen het GMR-event
bijgewoond. Het onderwerp was “financiën”. We
hebben geconcludeerd dat de St. Jozefschool de
boel goed op orde heeft.
Predicaat Excellent
Door het bestuur is de St. Jozefschool gevraagd
om te gaan voor het label ‘GOED’. Dit willen we
graag gaan proberen. Directie schrijft een
zelfevaluatie.
In januari kunnen we opnieuw het predicaat
Excellent aanvragen. De eerste stappen hiervoor
zijn gezet.
Rapportage
De school is op zoek naar een nieuwe manier van
rapporteren. In de MR hebben we hierover
gebrainstormd en ook meegedacht over het
onderzoekstraject. Helaas is het worldcafé, waarin
ouders hun bijdrage konden leveren, niet
doorgegaan vanwege CORONA.
Kwaliteitsonderzoek
Dit heeft dit schooljaar plaatsgevonden. Aan de MR
zijn de resultaten in een samenvatting
gepresenteerd. Deze zagen er goed uit.

Scholing MR:
Dit schooljaar heeft niemand gebruik gemaakt van
de mogelijkheid voor scholing.

Geldrop oktober 2020
Rian Rosmulder en Astrid Beks
Basisschool St. Jozef
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