
Jaarverslag Medezeggenschapsraad ESV - Schooljaar 2020 - 2021

1. Voorwoord
Dit is het jaarverslag over het schooljaar 2020-2021 van de medezeggenschapsraad van de openbare
basisschool Edese Schoolvereniging. Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar
activiteiten in het schooljaar 2020-2021.

Allereerst dient dit verslag om de MR-leden te informeren en heeft het daarnaast tot doel om de achterban
(ouders en personeel) te informeren over de activiteiten van de MR die in het schooljaar hebben plaatsgevonden.

De Medezeggenschapsraad van de Edese Schoolvereniging (MR) is een wettelijke verplicht orgaan dat de
belangen behartigd van allen die betrokken zijn bij de school (leerlingen, ouders en personeel).

De MR adviseert bij voorgenomen fundamentele wijzigingen in de schoolorganisatie of het onderwijsprogramma,
personeelsbenoemingen, de vakantieregeling, zaken betreffende veiligheid en gezondheid op school en het
toelaten of verwijderen van leerlingen.

Het schoolbestuur vraagt de MR om instemming bij besluiten over de school, deelname aan onderwijskundige
projecten, belangrijke verbouwingen en beleid m.b.t. voorzieningen voor de leerlingen en het betrekken van
ouders bij ondersteunende werkzaamheden op school.
De uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft bij het (school)bestuur.

De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over allerlei zaken die de school betreffen. Deze
vorm van inspraak is geregeld in de wet Medezeggenschapsraad op Scholen (WMS).

2. Geleding MR
In de teamgeleding heeft een wijziging plaatsgevonden. Jaël Boekhorst is als algemeen lid toegetreden in de MR.
Hij vervangt hiermee Robert Sartorius.
Voor het schooljaar 2020-2021 bestond de MR uit de volgende leden:

Naam Geleding Functie Lid sinds Aftreden Herkiesbaar
Aantrekken

nieuw lid

Sander Mooren Team Secretaris sept-19 jan-22 Ja mei-22

Majorie Beumer Team Algemeen lid sept-20 jul-23 Ja mei-23

Jaël Boekhorst Team Algemeen lid sept-21 jul-24 Ja mei-24

       

Anne-Marie van Kuik Ouder Voorzitter sept-18 jul-21 Ja mei-21

Leendert Taal Ouder Algemeen lid sept-20 jul-23 Ja mei-20

Monique Schipper Ouder Algemeen lid jun-18 jul-21 Nee mei-21

De leden nemen plaats in de MR voor een periode van 3 jaar, daarna treden zij af of stellen zich opnieuw
verkiesbaar. Monique Schipper heeft zich niet verkiesbaar gesteld, ivm het vertrek van haar kind op de ESV, en
zal na de zomervakantie 2021 vertrekken.
In februari 2021 heeft de MR een vacature geplaatst in de Nieuwsbrief. Hierop hebben 1 ouder gereageerd.
Marlies Franken zal vanaf schooljaar 2021-2022 de plek van Monique opvullen.

Robert Sartorius heeft in overleg met Martin Roes zijn taken in de MR overgedragen aan Jaël Boekhorst.

3. Gevolgde scholing
De MR beschikt over voldoende kennis om haar taak te kunnen uitvoeren, maar door de vele wisselingen van de
afgelopen jaren zal in schooljaar 2021-2022 een cursus gevolgd worden om de volledige MR te voorzien van
verse kennis.

4. Overlegstructuren
De MR vergadert gemiddeld 6 keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door iedere
betrokkene van de ESV bezocht worden. Vanuit het jaarplan van de MR en op de vraag van personeel, ouders,
bevoegd gezag worden onderwerpen op de agenda gezet.
Indien gewenst wordt het Bestuur en/of leden van de Directie uitgenodigd door de MR om hen te informeren
danwel om een toelichting op een specifiek onderwerp te geven.
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De MR heeft op de volgende data vergaderd:
- Dinsdag 3 november 2020 19:30 uur
- Dinsdag 5 januari 2021 19:30 uur
- Dinsdag 16 februari 19:30 uur
- Dinsdag 6 april 19:30 uur
- Dinsdag 1 juni 19:30 uur
- Donderdag 8 juli 19:30 uur (Deze datum is nog optioneel)

5. Jaarplan MR
Aan het begin van het schooljaar stelt de MR haar jaarplan op. Voor het jaar 2020-2021 heeft zij de volgende
2 belangrijke speerpunten benoemd:
1. Effecten inzet werkdrukverlaging.

De twee onderwijsassistenten welke in september en december zijn gestart, hebben gezorgd voor
verlichting bij de leerkrachten. Het is een groot voordeel dat ze allebei de studie PABO volgen en
daarmee dit direct in de klas kunnen toepassen. Ze denken actief mee met de leerkrachten en pakken
zaken zelfstandig op. De onderwijskwaliteit neemt toe omdat de aandacht nu goed verdeeld kan worden
over alle kinderen.

2. Zichtbaarheid en toegankelijkheid vergroten van de MR.
Het afgelopen jaar heeft de MR een communicatieplan opgesteld. De volgende acties hieruit zijn dit jaar
uitgevoerd:

- Informatie over de taken en bevoegdheden van de MR op de website van ESV geplaatst.
- Verhoging van het aantal berichten in de nieuwsbrief. Dit jaar heeft er 4x een bericht van de MR in de

nieuwsbrief gestaan (september, februari, mei en juni).
- Tijdens de periode van de corona-maatregelen heeft de MR haar betrokkenheid laten zien aan de

ouders door naar feedback te vragen via de klassenouders en de apps.

Bovengenoemde punten zijn niet actief behandeld door de lockdowns die de school meegemaakt heeft. En zullen
daarom in het nieuwe jaar weer aan bod komen.

6. Overig behandelde onderwerpen
De besproken onderwerpen van het schooljaar 2020 – 2021 zijn in chronologische volgorde weergegeven:

a. De MR heeft voor de zomervakantie ingestemd met het formatieplan 2020-2021.
b. Er zijn kleine wijzigingen aangebracht in de Schoolgids 2020-2021. De MR zag geen redenen om

hier niet mee in te stemmen.
c. De Meerjarenbegroting is besproken met de MR. De MR heeft kritische vragen gesteld over een

duurzame vervanging van de klimaatkasten en van een aantal digiborden.
d. Het School Ondersteuningsplan (SOP) is door de Directie geactualiseerd. Er hebben gesprekken

plaatsgevonden over het nader specificeren van de ambitie en het ontwikkelpotentieel van de ESV.
De MR heeft met de laatste versie van het SOP ingestemd.

e. Opstartplan Corona. De MR heeft kritisch meegekeken naar de te treffen maatregelen van de
Directie. Daarnaast heeft zij een voorstel gedaan ten aanzien van de communicatie hierover naar de
ouders.

f. De urenverantwoording en het vakantierooster zijn goedgekeurd door de MR.
g. Het concept formatieplan 2021-2022. Er zijn enkele wijzigingen in de formatie doorgevoerd. Deze

verandering is goed uit te leggen richting ouders. De MR heeft hiermee ingestemd.

7. Transparantie MR
In het schooljaar 2020-2021 hebben er 6 vergaderingen plaatsgevonden. De vergaderingen zijn openbaar maar
als gevolg van de corona maatregelen konden die maar beperkt bezocht worden. Anderzijds werden de
vergaderingen in het verleden ook nooit door ouders bezocht. De vergaderdata worden kenbaar gemaakt in de
nieuwsbrieven en op de website. Het jaarverslag wordt op de website geplaatst. Minimaal 3 keer per jaar plaats
de MR een bericht in de nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

De Medezeggenschapsraad
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