Jaarverslag medezeggenschapsraad o.b.s. De Weiert - schooljaar 2019-2020
De medezeggenschapsraad bestond uit de volgende leden: Olaf Olsman (interim-voorzitter),
Liesbeth Damhuis, Jorien Blaauw, Klara Schöller, Miriam Meezen en Mia Dijkstra (secretaris).
Bijeenkomsten MR-leden:
-We hebben 7 keer vergaderd, schoolleider Martine Stulp was bij alle overlegvergaderingen
aanwezig. We hebben een keer een MR-vergadering gehad zonder de schoolleider.
-In verband met extra informatie over het Schoolplan kwam de oudergeleding op 6
november een uurtje bij elkaar.
-Op 14 januari heeft de MR een scholing gevolgd om meer inzicht te krijgen in de formele en
informele positie van de MR. Dit werd georganiseerd door de GMR van OPO. Ook Martine
was aanwezig bij deze scholing. Het was voor ons een zinvolle avond waar we in de toekomst
mee verder kunnen. Alle leden kregen na afloop een MR-map mee met de actuele statuten
en overige MR-info.
-Naast de geplande bijeenkomsten en agendapunten heeft de MR diverse keren onderling en
met de schoolleider contact gehad over de richtlijnen van het RIVM tijdens de coronacrisis.
We kregen te maken met diverse landelijke protocollen “Onderwijs op afstand”.
Dit waren de vaste agendapunten die aan de orde zijn gekomen:
Het jaarplan: actief ouderschap
GMR. Klara en Miriam gingen per toerbeurt naar deze vergaderingen (6x) en brachten
verslag uit tijdens onze vergaderingen.
Schoolgids
Stichting Beheer Derdengelden
Jaarplan:
Actief ouderschap, hoe kunnen we dit verbeteren:
Martine wil graag een panel samenstellen met leden uit MR, OR en leerkrachten.
In dit panel worden verschillende onderwerpen m.b.t. tevredenheid gepeild. Ter vervanging van de
kwaliteitskaart. Door de coronacrisis hebben we dit helaas eerst niet verder kunnen uitwerken.
Schoolgids:
In augustus van 2020 moet de schoolgids geactualiseerd zijn. Deze wordt hoofdzakelijk door Martine
samengesteld. Alle MR-leden lezen het kritisch door en geven Martine feedback als er vragen en/of
aanvullingen zijn.
Door de coronacrisis kwam er onverwacht veel werk op het bordje van Martine terecht. Ook de MR
was geregeld in touw met beleidszaken omtrent onderwijs in coronatijd. Hierdoor kwam het thema
schoolgids op een lager pitje te staan.
Stichting Beheer Derdengelden:
De MR stelt vast dat er geen afvaardiging van de oudergeleding (MR) is vertegenwoordigd in de
Stichting Beheer Derdengelden van obs De Weiert. Ook is het voor de MR onduidelijk hoe het
financiële beleid (private en publieke gelden) op school is geregeld. Om transparantie te krijgen in de
private gelden, heeft de MR de voorzitter en penningmeester van de OR uitgenodigd om dit te
bespreken en samen te kijken naar een oplossing.
De MR heeft advies gevraagd van een deskundige van de VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs). Dit
advies bestond o.a. uit een algemene scholing op 11 juni. Martine was hierbij ook aanwezig en Bjørn
Cramer namens de OR. Verder heeft de deskundige van de VOO een memo geschreven voor de MR.

Naar aanleiding van dit advies zal de MR Jacqueline Drok, directeur bestuurder, uitnodigen voor de
eerstvolgende MR vergadering.
Staking:
In november en januari sluiten veel scholen hun deuren. Het schoolpersoneel eist meer loon,
vermindering van werkdruk en een oplossing voor het lerarentekort. De meeste teamleden van de
Weiert doen mee aan de oproep om te gaan staken. Ook de MR spreekt zijn bezorgdheid uit over het
lerarentekort!
Verkeersveiligheid:
Vooral in de herfst- en winterperiode moeten we waakzaam blijven en via nieuwsbrieven ouders
wijzen op hun verantwoordelijkheden.
Oud papier:
Het is vrijwilligerswerk en er zijn weinig gemotiveerde ouders die willen helpen tijdens de oudpapieracties. Helaas heeft de OR moeten besluiten om hiermee te stoppen. De MR vraagt zich af of
dit zomaar kan en koppelt dit terug naar Martine. Hier had inderdaad eerst overleg met de MR
moeten plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor het verhogen van de vrijwillige ouderbijdrage met € 5,-.
Scholen sluiten opnieuw hun deuren door de uitbraak van het coronavirus.
Op 16 maart word iedereen verzocht om thuis te blijven. We hebben te maken met een landelijke
lockdown. Het team van de Weiert gaat vanaf die ochtend meteen aan de slag met het verzorgen van
thuisonderwijs en het opstarten van online lessen. Op 11 mei kan de helft van de leerlingen weer
naar school op 1,5 m afstand van elkaar. De andere helft krijgt dan thuisonderwijs. De MR heeft
voortdurend contact met Martine hierover. Op 1 juni draaien de klassen weer normaal, maar de
leerlingen moeten afstand houden met hun leerkrachten en dat moeten de leerkrachten onderling
ook. Er mogen ook geen ouders in de school. Na de zomervakantie gaan we door met dit ‘nieuwe
normaal’.

Namens de MR,
Mia Dijkstra (secretaris)

