Jaarverslag MR 2019-2020
Samenstelling van de MR
De MR bestond dit schooljaar uit de volgende leden;
Ilse Vial, voorzitter (oudergeleding)
Miranda Sheridan secretaris en notulist (oudergeleding)
Sylke Nusseleder
Michel Menting (oudergeleding)
Marielle Overgoor (personeelsgeleding)
Rooster van aftreden
Juli 2020 Michel Menting
Juli 2021 Ilse Vial
Juli 2022 Miranda Sheridan
Functioneren van de MR
De MR werkt volgens de beschreven procedures in het werkplan.
Faciliteiten van de MR
De MR maakt voor de vergaderingen gebruik van de faciliteiten van de Bernadusschool.
Deskundigheidsbevordering van de MR
Binnen de MR kunnen de leden desgewenst een cursus/scholing volgen ter bevordering van
de deskundigheid. Hier heeft het schooljaar 2019 en 2020 niemand gebruik van gemaakt.
Vergaderingen van de MR
Met de komst van corona hebben we binnen de MR ook af moeten wijken van onze vaste
structuur van zes keer vergaderen per schooljaar. Hierin heeft het online vergaderen zijn
intrede gemaakt. Als ook het flexibel inspelen op de vraagstukken die ter tafel kwamen.
Hierin zijn de volgende zaken besproken, die belangrijk zijn om in het jaarverslag te noemen:
Schoolonderhoud
Dit schooljaar hebben er naar aanleiding van een extern onderzoeksrapport, (verricht door
de gemeente), hertstelwerkzaamheden plaats gevonden in de kruipruimtes van school.
Hierdoor was gymen voor de onderbouw in de gymzaal op school tijdelijk ( tot aan juni) niet
mogelijk. Elke groep heeft in die tijd gebruik kunnen maken van de gymzaal achter de Horst.
Toekomst school
De toekomst van onze school valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Op
bestuursniveau zijn er korte lijnen met de gemeente. De MR wordt hier periodiek over
bijgepraat.
Personeelsbezetting
Meerdere keren in dit schooljaar is er binnen de MR de mobiliteitswens van de leraar
onderwerp van gesprek geweest. Het heeft ons wederom geleerd, hoe belangrijk het is dat
we geluiden vanuit onze achterban krijgen ook daadwerkelijk te horen krijgen. Het heeft
geresulteerd in een prettig afstemmingsgesprek tussen de MR en het bestuur van school.
Groep 7
Meerdere malen is de groep 7 uit dit schooljaar onderwerp van gesprek geweest. Elke keer
met als doel, tijdig signaleren van (vernieuwde) ondersteuningsbehoefte en het borgen van
positieve ontwikkelingen bij de leerlingen. Dit traject is naar tevredenheid van leerlingen,
ouders en leraren afgerond.

Methode Staal
Een nieuwe methode die in het schooljaar 2019-2020 effectief zijn intrede heeft gemaakt.
Met zichtbaar positieve ervaringen en resultaat.
Didactisch coachen
Vanaf het einde van het schooljaar is er een leerteam met 5 leraren gestart met het
didactisch coachen: een planmatige en doelgerichte wijze van coachen en feedback geven
door de leraar, waarin hij /zij het denken van de leerder stimuleert, op een manier die
motivatieverhogend en leer bevorderend werkt.
Corona
Met de komst van corona, is het traditionele onderwijs in een ander daglicht komen te staan.
Hierin was er geen keus. En deed het een beroep op een ieder die betrokken was, leraar,
leerling en ouder. Met de komst van de lockdown in maart heeft school in no-time vaart het
afstandsonderwijs vormgegeven. Het heeft het online leren-leren versterkt en versnelt. Met
als grootste voordeel dat het voor de leraar nog beter te analyseren valt waar de
leerprestaties en de ondersteuningsbehoefte van iedere leerling ligt. Hierin schuilt een
tijdsbesparing die vervolgens in maatwerk terug wordt verdiend.
Daarnaast heeft corona het vervangingsbeleid, dat door de krappe lerarenmarkt al op
spanning staat, nog meer onder druk gezet. Dit blijft een groot aandachtspunt, ook binnen de
MR. Haalbaarheid voor leraar en (uit)werking voor de leerling.
Aftreden
Aan het einde van het schooljaar heeft Michel Menting te kennen gegeven te willen stoppen
met zijn werkzaamheden voor de MR. Gezien het dalende leerlingen aantal is er geen
vervanging nodig. Er is voldoende bezetting met de huidige twee oudergeledingen. We
bedanken Michel voor zijn jarenlange inzet voor de MR en daarmee voor school.
Communicatie met de GMR
Sylke Nusselder als afgevaardigde van de Bernardus in de GMR, zij geeft na elke GMR
vergadering in de volgende MR vergadering een terugkoppeling van hetgeen er besproken
is.
Communicatie met de achterban
De communicatie met de achterban vindt plaats via de Parro app, daarnaast heeft de MR
een mailadres.
Vanwege corona heeft er geen jaarvergadering plaats kunnen vinden.
Verleende instemming en adviezen
•
•
•
•

De begroting
Vakantierooster
Werkplan MR
Schoolplan oftewel schoolresultatenplan

Overige onderwerpen (die besproken/onderzocht zijn)
•
•
•
•

Gebouw en beheer, nieuwbouw, renovatie, meubilair
Reken en lees methode
Vervangingsbeleid
Formatie binnen de groepen

•
•
•
•
•

Het LVS/ resultaten iep en boom toetsen/ Parnassys
De schoolbieb
De leerlingenraad
De RI&E
De schoolgids

Planning voor het komende jaar
De planning voor het komende jaar is te vinden in ons werkplan 2020-2021

