Jaarverslag 2018/2019
Medezeggenschapsraad
PCBS Willem van Oranje
Stichting PCBO Rotterdam Zuid

Inleiding
Met dit jaarverslag legt de Medezeggenschapsraad (MR) formeel verantwoording af over haar activiteiten. Het beschrijft de samenstelling en werkwijze van de MR en geeft een overzicht van de in het afgelopen schooljaar in
de vergaderingen behandelde onderwerpen en genomen besluiten, alsmede de nog openstaande (actie-)punten voor het volgende schooljaar.

Samenstelling
De MR bestaat uit twee geledingen met elk twee leden, die de beide achterbannen (ouders en personeel) vertegenwoordigen: de ouder- en personeelsgeleding.
* Oudergeleding
- Gülcan Şahin, moeder van Dila (groep 1/2)
- Ehscha Ahmed, moeder van Alisa (groep 6)
* Personeelsgeleding
- Mieke Groen, leerkracht groep 7/8 (voorzitter/secretaris)
- vacature1

Taken
De medezeggenschapsraad (MR) zet zich ervoor in om de school goed te
laten functioneren: de kwaliteit van het onderwijs, het welzijn van leerlingen
en personeel en de communicatie tussen ouders en personeel.
Zij houdt zich bezig met diverse zaken die de school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, het schoolplan, het beleid ten aanzien van
veiligheid, gezondheid en welzijn, het formatieplan (personeelsbezetting) en
de bijbehorende taakverdeling, sollicitatieprocedures, nascholing, de schooltijdenregeling, de begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen en huisvesting.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht,
zoals omschreven in de Wms. In geval van advies mag de MR alleen haar
mening geven; bij instemmingsrecht moeten MR en directie het met elkaar
eens zijn (o.a. t.a.v. het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op
het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn). Naast de formele bevoegdheden is de MR vooral een klankbord voor de directie en een kanaal
voor de achterban (ouders en personeel) voor vragen en/of opmerkingen.
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I.v.m. personeelstekort was een tweede personeelslid voor de PMR niet mogelijk.

Vergaderingen
De MR vergadert om de acht weken met de directie. Deze vergaderingen
zijn in principe openbaar. In het afgelopen schooljaar is de MR vijf keer bijeen
geweest op 12 november 2018, 14 januari, 18 maart, 20 mei en 8 juli 2019.
Op de schoolwebsite (www.pcbs-willemvanoranje.nl) worden onder de tab
‘MR’ de vergaderdata en de (goedgekeurde) notulen gepubliceerd.

Onderwerpen
De agenda voor een MR-vergadering is in zes vaste onderdelen ingedeeld:
opening, MR-zaken, directiezaken, schoolzaken, rondvraag en sluiting. Binnen
deze onderdelen zijn enkele vast terugkerende agendapunten opgenomen,
o.a. notulen van de voorgaande vergadering (onder MR-zaken), personeelsen beleidszaken (onder directiezaken), die door directie en/of MR-leden met
actuele punten kunnen worden aangevuld.
In het afgelopen jaar zijn de volgende onderwerpen ter tafel gekomen:
▪ 12 november 2018
- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018;
- Handelingsprotocol ‘Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld’
(PCBO, oktober 2018)
- Werkdrukakkoord 2018/2019
- Schoolgids 2018/2019
- Schoolfonds 2018/2019 (schoolinkomsten/-uitgaven)
▪ 14 januari 2019
- informatiebrief lerarentekort PCBO
- Project ‘Handle with Care’ (samenwerking crisisinterventie)
- hoge werkdruk
▪ 18 maart 2019
- Dagprogrammering van NPRZ (leertijduitbreiding 10 uur voor CZ-scholen)
▪ 20 mei 2019
- Medezeggenschapsreglement
- Huishoudelijk Reglement MR
- ouderhulpformulier
- informatievoorziening > achterban (ouders/personeel)
- verkeersveiligheid
- vakantierooster
- klimaatbeheersing
▪ 8 juli 2019
- formatieplan (personeelsbezetting 2019/2020)
- Dagprogrammering NPRZ
- Verzuimprotocol (kwaliteitskaart)
- buurtveiligheid
- school T-shirts (schoolreisjes e.d.)

Besluiten
De MR heeft instemming verleend aan (voor akkoord getekend):
▪ Schoolgids 2018/2019 (12 november 2018)
▪ Schoolfonds 2018/2019 (12 november 2018)
▪ Medezeggenschapsreglement (MR-vergadering 8 juli 2019)
▪ Huishoudelijk Reglement MR (MR-vergadering 8 juli 2019)
▪ ouderhulpformulier (MR-vergadering 20 mei 2019)
▪ informatievoorziening (MR-vergadering 20 mei 2019)
▪ nieuwe schooltijden: 08.30–12.00/13.00–15.30 uur (ma/di/do/vr)

Actiepunten
Punten die komend schooljaar een vervolg en/of actie zullen krijgen:
▪ informatievoorziening: MR-pagina op website/nieuwsbrieven
▪ ouderhulp: lanceren ouderhulpformulier 2019/2020
▪ klimaatbeheersing: zo mogelijk verbeteren binnenklimaat
▪ verkeers-/buurtveiligheid: zo mogelijk verbeteren (wijkagent betrekken)
▪ werkdrukakkoord 2019/2020: voorstel PMR methodekoppeling Esis
▪ werving MR-leden: 2e personeelslid (PMR) en verkiezingen OMR
▪ school T-shirts voor o.a. schoolreisjes (sponsoring?)
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