Jaarverslag 2019-2020

Inleiding:
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool St.Martinus te
Beegden.Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar
activiteiten in het schooljaar 2019-2020. De Medezeggenschapsraad bestaat uit 2 door de
ouders gekozen ouderleden en 2 door het team gekozen personeelsleden. De leden van
de MR zijn als ouder of als leerkracht betrokken bij basisschool St.Martinus. Vanuit deze
betrokkenheid denken en beslissen wij mee over beleidszaken om daarmee een bijdrage
te leveren aan een plezierige, veilige, leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs
op onze school. De raad spreekt voor zowel ouders en leerlingen als personeel.

Samenstelling MR:
Schooljaar 2019-2020 bestond de MR uit de volgende leden:
Namens het schoolteam: Willy Joris (secretaris) en Linda Cretskens.
Namens de ouders: Johan van der Sanden(voorzitter) en Luc Kessels

Werkwijze:
Om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen tijdig aan bod komen tijdens MR
vergaderingen is een jaarplanning gemaakt. Op basis van deze jaarplanning wordt
voor elke vergadering de agenda vastgesteld. Op de jaarplanning staan onderwerpen
die in elke vergadering aan bod komen; dit zijn zowel de aandachtsgebieden die we
vanuit de MR hebben geformuleerd, als de onderwerpen die aan bod moeten komen
conform de Wet Medezeggenschap op scholen, zoals het schoolformatieplan en de
schoolgids.

Vergaderfrequentie:
In het schooljaar 2019-2020 heeft de MR 4x keer vergaderd. Op verzoek is
(waarnemend)directeur Audrey Giesberts aanwezig geweest bij elke vergadering van
de MR. Gedurende het schooljaar en buiten de vergaderingen om zijn er
afgevaardigde van de MR bij elkaar geweest rondom de
benoemings-advies-commissie. Ook zijn diverse zaken omwille van efficiency per
mail afgehandeld. ( coronavirus )
De notulen van de MR zijn terug te vinden op de site en worden doorgestuurd naar de
oudervereniging.

Onderwerpen die aandacht hebben gekregen tijdens dit MR-jaar:
● Voortgang:Prowise Go gepersonaliseerd onderwijs er stond een
proefperiode op het rooster in maart 2020 om de methode ‘Alles in 1” te gaan
uit proberen. Helaas is dit door de uitbraak van het coronavirus niet
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gelukt. Het team gaat nu bekijken hoe dit in het nieuwe schooljaar weer
opgepakt kan worden.
MR verkiezingen: P(MR) Linda Cretskens stelt zich herkiesbaar.
Tevredenheidsonderzoek: ouders / team/mr: Het onderzoek was nagenoeg
klaar om van start te gaan maar door de corona crisis is dit vooruitgeschoven
in de planning.
Het team maar ook de MR leden vinden een goede communicatie met
ouders erg belangrijk zij geven de voorkeur aan persoonlijke gesprekken. Als
MR willen wij meer input krijgen vanuit de ouders / oudervereniging. De
voorzitter van de MR zal minstens 1x per jaar aansluiten bij de vergadering
van de oudervereniging.
Hitteplan St.Martinus: tijdens de warme zomer van het vorig schooljaar was
het in het schoolgebouw erg warm.Vanuit de ouders is de vraag gekomen
welke maatregelingen de school kan nemen, ook gezien de toekomst, om dit
te voorkomen. De filters van het bestaand “warmte terug win systeem” zijn
vervangen en afgesteld. Het is afwachten of dit afdoende is. Het systeem
zorgt niet voor verkoeling maar voor luchtverplaatsing. Er is geen budget
voor extra maatregelingen. Ook voor het vrij roosteren van de leerlingen zijn
geen uren. De school heeft een hitte protocol opgesteld en dit aan de MR
voorgelegd.
Benoemingsprocedure directie. In de maand maart 2020 is er een interne
vacature uitgezet voor de directiefunctie op de St.Martinus. Twee kandidaten
hebben op deze functie gereageerd. Beide kandidaten zijn uitgenodigd voor
een sollicitatiegesprek. In de benoemings advies commissie (BAC) heeft
namens de mr zitting genomen: Johan van der Sanden en Will joris. Namens
het team en als IB-er Gabby Sniekers. Unaniem was het advies vanuit de
BAC om Audrey Giesberts te benoemen tot de directrice van de St.Martinus
te Beegden.Namens de mr willen wij haar van harte feliciteren met deze
benoeming.
TSO protocol: er is een nieuwe TSO protocol gemaakt dit is door de MR
goedgekeurd.
Vakantie rooster: er is bij het vakantierooster gekeken naar het aantal uren
dat besteed wordt aan les, studiedagen en vakantie.
Werkdrukgelden. Vanuit het ministerie is er geld beschikbaar gesteld om de
werkdruk te verlagen. Het team heeft gekozen om deze gelden in te zetten
voor ondersteuning in de groepen Het uiteindelijke plan om de
werkdrukgelden in te zetten, is goedgekeurd.
Statuten en reglementen zijn ( waar nodig) aangepast.
Werk Verdelingsplan 2020-2021; goedgekeurd door de mr.
Ingebracht punt van de OV:

Om de financiële situatie van de oudervereniging gezond te houden wordt de
ouderbijdrage verhoogt.Dit kan op 2 manieren:
Ouderbijdrage verhogen in 2020-2021 van 8 euro naar 10 euro. In schooljaar
2021-2022 van 10 naar 12 euro. Of er kan ook in 1 keer verhoogt worden,
beide voorstellen zijn akkoord en worden terug voorgelegd aan de
oudervereniging. Zij beslissen uiteindelijk.
● Groepsindeling 2020-2021 besproken: gevraagd om tijdig te communiceren
naar ouders.
● Marap: de Marap geeft een algemeen beeld van alles wat er binnen de stichting
gedaan wordt. De Marap bestaat uit verschillende domeinen. Het domein
“Opbrengsten” ( dat zijn de toetsen) van onze school zijn met de mr gedeeld.De
opbrengsten bestaan uit een Stichtingsnorm en Martinus norm. Onze school
voldoet aan deze normen.
De marap komt 3 x per jaar op de agenda van de mr.
Financiële situatie 2019/2020:
Oktober 2020 in kas: 119.45

Tenslotte: Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar
kritisch opbouwend te kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er
een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat
graag.
Namens de MR
Will Joris ( secretaris)

