Jaarverslag 2019-2020
Medezeggenschapsraad Prinses
Beatrixschool
1. Samenstelling
De medezeggenschapsraad (MR) telt vier leden. Dit aantal is gebaseerd op de hoeveelheid leerlingen.
Vanuit de personeelsgeleding zijn dit: Arianne van Kesteren en Ina van Lunteren.
Vanuit de oudergeleding zijn dit: Jan Versloot , Bart Jan Bootsma welke opgevolgd wordt door Pieter
Luiten.
De functies waren als volgt verdeeld:
● Bart Jan Bootsma
● Pieter Luiten
● Jan Versloot
● Ina van Lunteren
● Arianne van Kesteren
Esther Struijk

: voorzitter. Opvolging door Pieter Luiten
: lid, documenten
: lid, inbox en documenten
: lid, verzorging teambesluiten stukken, notulen
: lid, nieuwsbrief.
: afgevaardigde GMR

In het schooljaar 2020 is Arianne van Kesteren in de MR gekomen. Bart Jan Bootsma is opgevolgd
door Pieter Luiten. Jan Versloot heeft er voor gekozen om een vierde jaar aan te blijven.
De directeur, Astrid Sloof woont de vergaderingen (gedeeltelijk) bij om directie-, schoolse- en
stichting brede zaken toe te lichten.
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Vergaderingen

Het afgelopen schooljaar heeft de MR vijf maal vergaderd.
Aan het einde van het afgelopen schooljaar zijn de data voor de bijeenkomsten vastgesteld.
De leden ontvangen per mail de agenda en de bespreekstukken voor de vergadering. De agenda
wordt door de secretaris in samenspraak met de voorzitter opgesteld.
De leden van de MR openen en sluiten de vergadering bij toerbeurt.
We starten om 19.30 uur en streven ernaar uiterlijk 21.30 uur te stoppen.
Vanwege de uitbraak van Covid-19 zijn een aantal vergaderingen via videobellen gehouden.
Tijdens de vergadering komen als vaste punten aan de orde:
1. Opening
2. Notulen van de vorige vergadering
3. Actielijst
4. Directiezaken
5. Agendapunten van de jaarplanning
6. Tussen schoolse Opvang (TSO)
7. Mededelingen vanuit de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
8. Ingekomen stukken
9. Rondvraag
10. Sluiting
Bijzondere aandacht wordt besteed aan beleidszaken die relevant zijn voor de school. Hierbij is van
belang dat de MR advies- en/of instemmingsrecht heeft bij beleidsvoornemens.
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Naast de vaste punten zijn binnen de MR tevens de volgende zaken aan bod gekomen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Notulen GMR
Financiën TSO
Veiligheidsplan
Ontruimingsplan
Pestprotocol
Ondersteuningsplan passend onderwijs
Schoolplan
Gepersonaliseerd onderwijs
Strategisch beleid PBS
Schoolgids
Formatiebesluit
Begroting TSO
Invulling MR
Reglement
Huishoudelijk reglement
Hitteprotocol
Beleid Natuur en Milieu
Jaarplan
Opschonen mail en structureren Drive
Zorgplan
Begroting PBS
Schoolgids
Continurooster
Coronamaatregelen

De volgende besluiten zijn genomen:
Wachtwoord Drive is gewijzigd
Continurooster doorgevoerd
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MR cursus

Dit schooljaar heeft Pieter Luiten de MR cursus gevolgd.
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Communicatie

Via nieuwsbrieven van D4W, directie en MT worden we geïnformeerd over voor ons belangrijke en
relevante zaken.
Zaken van de GMR worden gecommuniceerd via de notulen die binnenkomen via Esther Struijk. Deze
notulen worden tevens opgeslagen op de Drive.
De notulen MR staan in de MR drive. In de teamvergaderingen wordt zo nodig nog verslag gedaan
van de MR-vergaderingen.
De notulen zijn door ouders op te vragen bij de secretaris van de MR.
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Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

In de GMR zijn de verschillende bij de Vereniging de Vier Windstreken aangesloten scholen
vertegenwoordigd.
Beleidszaken die de gehele stichting “De Vier Windstreken” (D4W) betreffen, komen aan de orde in
deze GMR. Iedere school binnen de stichting D4W heeft een afgevaardigde, die advies-/stemrecht
heeft over stichtingsbrede beleidsvoornemens en andere (vaste) zaken die daar aan bod komen. De
afgevaardigde van de GMR informeert de MR over deze zaken.
Afgevaardigde voor onze school is Esther Struijk.
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Algemene Ouderavond

Ieder jaar doet de MR verslag van haar activiteiten. Het jaarverslag ligt op de algemene ouderavond
ter inzage.
Samen met de Schoolcommissie en de Schoolraad wordt deze ouderavond aan het begin van een
nieuw schooljaar georganiseerd.
Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd.
Vanwege de maatregelen Covid-19 is dit jaar geen algemene ouderavond gehouden.
Het jaarverslag is op te vragen via de secretaris MR.
Januari 2021
Voorzitter:

Secretaris:

Pieter Luiten:

Jan Versloot:
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