Jaarverslag 2019/2020
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 2)
- Ehscha Ahmed, moeder van Alisa (groep 6)
* Personeelsgeleding
- Mieke Groen, leerkracht groep 7/8 (voorzitter/secretaris)
- vacature

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.

Vergaderingen
De MR vergadert om de acht weken met de directie. Deze vergaderingen
zijn in principe openbaar. In het afgelopen schooljaar is de MR zes keer bijeen
geweest op 16 september, 11 november 2019, 6 januari, 23 april (ingelast),
22 juni en 6 juli 2020. De vergadering van 16 maart 2020 is komen te vervallen
in verband met de coronacrisis/schoolsluiting en de bijeenkomst op 23 april
2020 was een ingelaste, korte vergadering om te spreken over het onderwijsplan voor de heropenstelling van de school na de zesweekse schoolsluiting.
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:
▪ 16 september 2019
- MR-jaarverslag 2018/2019
- informatievoorziening MR (website, schoolgids, nieuwsbrief)
- start TSO met spelaanbod (onderdeel Dagprogrammering)
- lancering ouderhulpformulier
▪ 11 november 2019
- bezoek plv. wijkagent (i.v.m. verkeersonveiligheid/overlast)
- onderwijsstaking 6 november 2019
- Verzuimprotocol
- Werkdrukakkoord 2019/2020
- Schoolgids 2019/2020
▪ 6 januari 2020
- oproep kandidaatstelling MR-oudergeleding (MR-verkiezingen)
- vrijwillige ouderbijdrage (wetswijziging)
- Dagprogrammering NPRZ (start 18 november 2019)
- ICT: overstap Windows 10, aanleg WiFi
- onderwijsstaking 30 en 31 januari 2020
▪ 16 maart 2020
- vervallen i.v.m. coronacrisis
▪ 23 april 2020 (ingelast)
- onderwijsplan van aanpak heropstart basisschool
▪ 26 mei 2020 (ingelast)
- voorstel onderwijsconcept ‘Rotterdams Goud’
(voorzitter College van Bestuur PCBO Rotterdam Zuid)

▪ 22 juni 2020
- MR-verkiezingen: kandidaat OMR
- schoolsluiting/-heropening i.v.m. coronacrisis
- dagprogrammering (vervolg)
- zomerscholing (Zomercampus)
- ICT: WiFi, chromebooks, digibords
▪ 6 juli 2020
- vervallen

Besluiten
De MR heeft instemming verleend aan (voor akkoord getekend):
▪ Jaarverslag MR 2018/2019
▪ Schoolgids 2019/2020
▪ onderwijsplan van aanpak heropstart basisschool (coronacrisis)
De MR heeft (positief) advies verleend (bij brief van 12 juni 2020) aan het
bestuur voor de introductie van het onderwijsconcept ‘Rotterdams Goud’.

Actiepunten
Punten die komend schooljaar een vervolg en/of actie zullen krijgen:
▪ verkeers-/buurtveiligheid: zo mogelijk verbeteren (wijkagent betrekken)
▪ werkdrukakkoord 2019/2020: voorstel PMR methodekoppeling Esis
▪ werving MR-leden: personeelsleden (PMR) en verkiezingen OMR
▪ school T-shirts voor o.a. schoolreisjes (sponsoring?)
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