
Jaarverslag Medezeggenschapsraad

Schooljaar 2021-2022

Inleiding

De Borgwal werkt met een aantal organen. Ieder orgaan kijkt vanuit haar eigen

positie en verantwoordelijkheid naar de organisatie van de school en de voortgang

van het onderwijs. Een van de organen is de medezeggenschapsraad (MR).

De MR bestaat uit personeel en ouders. Zij beslissen o.a. mee over

onderwijsinhoudelijke keuzes, zoals onderwijstijd, vakantierooster of

ouderbijdrage.

Dit jaarverslag gaat over de activiteiten van de Medezeggenschapsraad in het

schooljaar 2021-2022.

Samenstelling MR

Vanuit het personeel waren dat:

* Anne Willemsen (secretaris)

* Thijs Rasing (secretaris)

* Karen Hendriks (communicatie)

Vanuit de ouders waren dat:

* Dana Flohr (voorzitter / communicatie)

* Youri Schamp (penningmeester)

* Klaas Jan Schuurs (lid)

* Sanne van Kempen (toehoorder laatste twee vergaderingen, toekomstig MR lid)

Christine van Mullem (directie) heeft dit schooljaar alle vergaderingen bijgewoond.

De MR is dit schooljaar 6 keer bijeen geweest voor een reguliere vergadering.

Daarnaast zijn er ook 2 extra bijeenkomsten geweest.

De Linge en De Borgwal

Daltonbasisschool De Borgwal is een van de negen scholen die vallen onder de

Stichting “De Linge”. Ook deze Stichting kent een Medezeggenschapsraad,

namelijk de Centrale Lingeraad.

In het proces van beleidsvorming is de Centrale Lingeraad een toetsingsorgaan die

daarbij gebruik maakt van het adviesrecht of het instemmingsrecht, zoals

vastgesteld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Binnen de Centrale

Lingeraad worden bovenschoolse plannen en beleid besproken. Voor het

jaarverslag van de Centrale Lingeraad van Stichting De Linge verwijzen wij u naar

de website: www.delinge.nl.

http://www.delinge.nl


Hieronder een beschrijving van de belangrijkste onderwerpen waar de MR zich

afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden.

Communicatie

Dit schooljaar is vanuit de MR actief gewerkt aan het verbeteren van de

communicatie met ouders en verzorgers. Niet alleen is meer informatie op de

webpagina van de MR geplaatst, ook is gebruik gemaakt van een speciale

nieuwsbrief in verband met aanstaande MR-verkiezingen en actiever nagedacht

over berichtgeving vanuit de MR in de Infobrief. Dit wordt volgend jaar zo

doorgezet.

Ouderpeiling

In de loop van het schooljaar is eenmaal bewust gekozen een ouderpeiling vanuit

de MR in te zetten om te peilen hoe ouders over deelname van groep 8 aan de

schoolreis denken. Reden voor de peiling was dat de wens vanuit school om groep 8

mee te nemen op schoolreis, betekent dat ouders een extra (vrijwillige)

ouderbijdrage daarvoor moeten betalen plus dat de leerlingen van groep 8 (in

tegenstelling tot voorgaande achtstegroepers) geen speciale/vrije dag op school

hadden zonder de andere klassen.

Mochten er in de toekomst weer ouders ondervraagd moeten worden, dan is een

ouderpeiling een goed middel.

Contact OR

Er is in het kader van ‘relatiebeheer’ en ‘input vanuit de achterban’ bewust en

actief contact met de ouderraad gezocht. In de ouderraad zitten (andere) ouders

die actief zijn voor de school, zij het op andere wijze dan de MR. De voorzitter van

de MR heeft gesproken met de OR-voorzitter. Afgesproken is om elkaar op te

zoeken wanneer dat nodig is/lijkt. Dit heeft er in de praktijk in elk geval 1 keer

geleid tot onderling contact in verband met signalen vanuit ouders die bij de

(persoonlijke contacten met de) OR binnen kwamen.

Vanuit de MR heeft de voorzitter als ‘vast actiepunt’ ter voorbereiding op elk

MR-overleg even contact met de OR te zoeken om te achterhalen of er zaken

spelen die relevant zijn.

Met de OR is verder afgesproken om in de eerste OR-vergadering in het nieuwe

schooljaar (in september) als MR aan te schuiven (vertegenwoordiger vanuit de MR)

met als doel gericht persoonlijk kennis te maken (gezicht bij een naam). Behalve

kennismaken is het de bedoeling dat de MR-vertegenwoordiger de ouders die in de

ouderraad zitten ook op het hart te drukken relevante signalen vanuit de rol als

ouder/verzorger te delen met de MR (dat mag via de voorzitter van de OR maar

ook direct met een MR-lid).



Actielijst & Post-/maillijst

Dit schooljaar zijn 2 vaste overzichten geïntroduceerd binnen de MR en de

vergaderingen. Het betreft de ‘ Actielijst MR’  en ‘ Post-/& Mail lijst MR’. Deze

lijstjes bieden respectievelijk overzicht van de openstaande (en afgeronde)

actiepunten en de ontvangen correspondentie (en de afhandeling van eventuele

actiepunten die volgen uit een mail of brief).

Publicatie agenda & verslag

Verder heeft de MR dit schooljaar ook haar werkwijze iets aangepast. De agenda

voor een MR-overleg wordt sinds het najaar vooraf op de webpagina gepubliceerd.

Uiteraard kan het voorkomen dat er op het laatste moment aanvullende punten

voorbij komen die op de vergadering zelf ingevoegd worden. Volgend schooljaar

zullen we op dezelfde wijze de agenda met ouders delen.

Notulen

De notulen van de MR worden binnen twee weken vastgesteld en op de website

gepubliceerd.

MR documenten & beleid

Dit schooljaar is ook het Huishoudelijk Reglement van MR geactualiseerd. Dit

document is op de website te vinden. Ook is er een standaard actielijst/plan van

aanpak gemaakt voor (toekomstige) MR verkiezingen en is de MR begonnen aan een

jaarplan.

Kennis & informatie

Sinds afgelopen schooljaar heeft de MR van De Borgwal een lidmaatschap op de

‘MR academie’. Terugkijkend op dit schooljaar, lijkt het erop dat vrijwel alle

MR-leden op enig moment een of meerdere keren gebruik heeft gemaakt van de

informatie die beschikbaar is op de website van de MR academie. De MR Academie

is een online platform voor kennis, informatie & advies over medezeggenschap in

primair en voortgezet onderwijs.

Aanvullend op de MR academie hebben alle MR-leden een zakboekje ontvangen

met de belangrijkste praktische regeltjes en informatie rondom medezeggenschap.

Hier kan de MR op terugvallen indien zij vragen heeft.

Terugblik Coronabeleid

De MR vindt dat De Borgwal soepel en snel overschakelde naar thuisonderwijs

en/of online les en is blij dat er slechts 1 keer een klas naar huis gestuurd werd

(met directe overstap naar online les). MR is van mening dat dankzij de inzet van

het team alle leerlingen - van startende kleuters tot afscheidnemende

achtstegroepers - ook afgelopen jaar een fijne schooltijd hebben beleefd.



Evaluatie schoolbeleid

Met de directie heeft de MR de inzet van NPO gelden geëvalueerd. De NPO gelden

is extra overheidsgeld/subsidiegeld ten behoeve van wegwerken van

leerachterstanden ontstaan tijdens/door Corona.

Overige punten

● In juni 2021 is de formatie voor schooljaar 2021-2022 besproken en

gecommuniceerd.

● Jaarbegroting is besproken, nog geen toestemming verleend voor schooljaar

2021-2022

● Per augustus 2022 is er een nieuwe directeur bestuurder voor De Linge

benoemd.

Conclusie

De MR is op veel vlakken geïnformeerd en heeft waar nodig input gegeven over

onder andere Corona-gerelateerd schoolbeleid en de ontwikkeling van plannen ter

besteding van NPO gelden. De MR is tevreden over de afwikkeling van deze punten.

De MR heeft zelf te maken gehad met MR verkiezingen om een nieuw MR-lid te

vinden.

Met dit jaarverslag hebben wij u geïnformeerd over de Medezeggenschapsraad in

2021-2022. Mocht u naar aanleiding van dit verslag inhoudelijke vragen hebben dan

horen wij die graag.  

Dana Flohr

Youri Schamp

Klaas Jan Schuurs

Anne Willemsen

Thijs Rasing

Karen Hendriks


