Jaarverslag medezeggenschapsraad (MR)
Basisschool ‘de Wegwijzer’ schooljaar 2019-2020

1. Samenstelling MR
De MR bestond in het schooljaar 2019-2020 uit zes leden (P=personeelsgeleding,
O=oudergeleding)
•
•
•
•
•
•

Dennis Risseeuw (O, voorzitter)
Claudia van den Berg (P, vice-voorzitter)
Jeroen van der Ploeg (P, secretaris)
Freek van den Berg (P)
Patricia Liesker (O)
Sabine Reijnders (O)

De samenstelling van de MR is in het schooljaar 2019-2020 gelijk gebleven. Dit
schooljaar heeft Dennis Risseeuw, met instemming van de MR, de rol van voorzichter
op zich nemen. Ook komend schooljaar zal hij deze rol vervullen.
Het notuleren werd en wordt bij toerbeurt door zowel de ouder- als
personeelsgeleding gedaan.
Een lid van de oudergeleding heeft de begroting van de Oudervereniging
gecontroleerd en getoetst. Ook was één van hen aanwezig bij de digitale
jaarvergadering van de Oudervereniging.
2. Agendapunten die aan de orde zijn geweest
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klimaatbeheersing
Hitteplan
Schoolplein
Kober / TSO
Huisvesting De Mandt
Risico-inventarisatie en -evaluatie
Meer- en hoogbegaafdheid
Zichtbaarheid MR
Ontwikkelingen INOS
GMR
Begroting en jaarrekening
Meerjarig strategisch beleidsplan / koersplan
Schoolveiligheidsplan
Schoolondersteuningsprofiel
Pestprotocol
Ontruimingsplan
Lesmethoden
Formatie
Werkverdelingsplan
Tevredenheidsonderzoek
Input nieuwsbrief
Kwaliteitswijzer
Huishoudelijk regelement MR
Vakantierooster en vrije dagen

•
•
•
•
•
•
•

Vensis PO
Verkiezingen
Huiswerkbeleid
Parro
Onderhoudsplan gebouw de Mandt
Scholingsbeleid
Besteding stakingsgelden

3. Samenvatting agendapunten
In de periode van september 2019 tot en met juli 2020 is de MR zeven keer bij elkaar
geweest, waarvan 2 keer digitaal in verband met de corona restricties. Bij deze
vergaderingen was ook directrice Hilda Delacourt aanwezig om ontwikkelingen en
mededelingen vanuit Inos en de Wegwijzer met de MR te bespreken. Zij was steeds
aanwezig tijdens de eerste helft van de vergaderingen.
Bij één vergadering was Marja de Bie aanwezig om het Leren van Data toe te lichten. De
Wegwijzer heeft doelen vastgelegd en deze zijn opgenomen in het Leren van Data
document. Als MR hebben we de samenvatting van de eindmeting ontvangen. Kenmerkend
voor de Wegwijzer is dat er fluctuatie is binnen de leerjaren. Er wordt wel groei gezien
binnen de vaardigheidsmeting. Er zijn verschillen tussen de leerjaren en dit komt mede door
de samenstelling van de leerjaren. Kleutertoetsen zijn afgeschaft, nu worden ze gevolgd
door de kijkmethode. Er wordt door de school nog gekeken voor een nieuwe methode om de
kleuters te testen/volgen.
Daarnaast hebben we als MR stilgestaan bij de groei van de school en de huisvesting binnen
de Mandt. Het aantal leerlingen blijft door de vele nieuwbouwwoningen in de omgeving hard
doorgroeien. Komend schooljaar zijn er 2 extra klaslokalen toegekend aan de Wegwijzer. In
de toekomst zal de Springplank verhuizen naar de Groenstraat, zodat de Wegwijzer de
komende jaren voldoende klaslokalen tot haar beschikking heeft om de verwachte groei te
kunnen huisvesten.
Klimaatbeheersing blijft op de agenda staan. De GMR heeft aan het begin van het schooljaar
een brandbrief gestuurd naar de gemeente, waarna er nieuwe metingen gedaan zijn. De
metingen worden in orde bevonden, echter de beleving van het klimaat in de klaslokalen blijft
onvoldoende. Komend schooljaar blijft de klimaatbeheersing een aandachtspunt op de
agenda.
In relatie tot de klimaatbeheersing wordt ook naar het schoolplein gekeken. Er is geen
schaduw, er zijn alleen tegels. De MR heeft het advies gegeven een werkgroep op te starten,
welke gaat kijken naar de mogelijkheden om het schoolplein aan te passen. Deze werkgroep
zal in schooljaar 2020-2021 opgestart worden.
Vanaf maart is COVID19 aan de agenda toegevoegd. Directrice heeft de MR voortdurend op
de hoogte gehouden van alle aanpassingen en de MR heeft, waar nodig, instemming
verleend.
Gedurende het schooljaar is de invulling van de TSO actief gemonitord en bijgestuurd waar
nodig om zodoende een kwalitatief goede invulling te geven aan de TSO.

Ook zijn het pestprotocol, huishoudelijk reglement, het ontruimingsbeleid, de kwaliteitswijzer
en het strategisch beleidsplan geactualiseerd en goedgekeurd.

Slot
Iedere ouder en personeelslid die dat wil kan een onderwerp of vraag indienen bij de
MR. Berichten over de MR zijn te vinden in de app. Voor ouders zijn de agenda en de
goedgekeurde notulen in te zien op de website van de school. De personeelsleden krijgen de
goedgekeurde notulen toegestuurd.
Namens de MR:
Email: kbsdewegwijzer_mr@inos.nl

