Jaarverslag MR 2019-2020
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van CBS Anker
betreffende het schooljaar 2019-2020. In dit jaarverslag beschrijft de MR in
hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden.
Wat doet de MR?
In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is vastgelegd dat iedere school een
medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. De MR is een orgaan gericht op
medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het
onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school
over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding,
de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ict,
veiligheid op school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het
onderwijs en bij andere activiteiten.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en het bestuur van de
school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag
de MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat de MR en de directie het
met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig over een
aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het
gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele
bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor ouders,
schooldirecteur en personeel.
Door de gemengde samenstelling kunnen ouders en personeel via de MR invloed
uitoefenen op het beleid van de school. Uiteindelijk is alles natuurlijk in het belang
van goed onderwijs en een veilige leer- en werkomgeving.
Naast de MR is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van
VCO de Kring. De GMR is een medezeggenschapsorgaan dat kan instemmen met of
advies kan uitbrengen over onderwerpen die het Bestuur van de Vereniging inbrengt.
In de GMR is elke school vertegenwoordigd met twee leden: één lid namens de
personeelsgeleding en één lid namens de oudergeleding van de MR van de school.
Samenstelling en organisatie
Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen
onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De
MR van CBS Anker bestond in het schooljaar 2019-2020 uit 6 formele leden, 3
leerkrachten en 3 ouders. De zittingsperiode in de MR is 4 jaar, wat verlengd kan
worden tot 8 jaar.
Naam
Martin Roest
Liesbeth Breugelmans
Romke van Diggelen
Inge Bekker
Annika Hoogendam
Hester van der Werk

Geleding
OMR
OMR
OMR
PMR
PMR
PMR

Zittingsperiode (van/tot)
2014 - 2020
2016 - 2021
2017 - 2022
2016 - 2021
2016 - 2021
2017 - 2022

Functie in MR
Lid + voorzitter
Lid
Lid
Lid + notulist
Lid
Lid

Eind schooljaar heeft Martin Roest ervoor gekozen om te stoppen met de MR en is
Alain Wagemaker erbij gekomen.

Vergaderingen
CBS Anker vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De vergaderingen zijn normaal
gesproken van 19:45 tot 22.00 uur. De agenda kent een aantal terugkerende
onderwerpen, die vooral te maken hebben met actuele ontwikkelingen op school, de
besluiten uit de GMR en eventuele meerjarige veranderprojecten. Daarnaast zijn er
gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar
formele instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie e.d.
De vergaderingen zijn gedeeltelijk openbaar en dus ook toegankelijk voor ouders.
Wilt u niet alleen toehoorder zijn, maar ook iets inspreken dan kan dat. Dit moet dan
wel eerst gemeld worden aan de voorzitter van de MR.
In de onderstaande paragraaf worden de belangrijkste onderwerpen kort
omschreven.
Jaarplan 2019/2020
De agenda van de MR kent ieder schooljaar enkele vast terugkerende onderwerpen.
In het jaarplan, dat jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld, worden de belangrijkste
onderwerpen per agendadatum opgenomen.
Begroting 2020
De begroting van CBS Anker volgt, anders dan het lesprogramma, de kalenderjaren.
Dat betekent dat in 2019 de begroting voor 2020 is opgesteld. De MR ontvangt deze
stukken als algemeen informatierecht.
Formatieplan
In het formatieplan wordt vastgelegd hoeveel klassen van welke groep in het
volgende schooljaar zullen worden ingericht. Daarbij is het aantal leerlingen per klas
een belangrijke parameter.
In schooljaar 2019/2020 is de formatie op basis van het leerlingenaantal besproken
voor schooljaar 2020/2021 en moeten we terug van 8 naar 7 groepen. Dit betekent
dat wij afscheid moeten nemen van Tamara Rijneveldshoek en Marleen Kuiper.
Er is gekeken naar de groepsverdeling en er is voor gekozen om komende 6/7 als
combinatiegroep te houden, ondanks de grootte van 36 leerlingen. Er zijn pogingen
gedaan om extra formatie te krijgen van het bestuur voor deze groep. Hierdoor
hebben we op maandag en dinsdag een Flexstudent (Caroline den Otter) voor groep
6 en om de week op woensdag heeft Hester van der Werk groep 6 en Bas Schoute
(onderwijsassistent) groep 7.
De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht m.b.t. het formatieplan. Hierop
is een positief advies gegeven.
Schoolgids
De schoolgids is het document waarin de school haar beleid formuleert en allerlei
praktische zaken worden uitgelegd. De MR heeft instemmingsrecht met betrekking
tot de schoolgids. In 2019/2020 heeft Marga Böhmers (interim directrice) de
schoolgids in orde gemaakt en de MR is akkoord gegaan.
Resultaten Cito-toetsen

Periodiek worden de uitslagen van de Cito-toetsen besproken in de MR. Zo zijn de
algehele resultaten zichtbaar, evenals de ontwikkeling per groep over het schooljaar
heen. Indien nodig worden er afspraken gemaakt over mogelijke extra interventies ter
verbetering van de resultaten.
De eind CITO van groep 8 en de CITO’s van juni zijn voor de andere groepen
vanwege Corona niet doorgegaan.
Schooltijden
In april zijn na de thuiswerkperiode i.v.m. Corona de schooltijden aangepast. In een
korte periode heeft het primair onderwijs op Voorne z'n werkwijze aangepast aan de
"Corona" omstandigheden in vergelijking met de periode/jaren daarvoor. Van volledig
afstandsonderwijs in de periode van 16 maart t/m 8 mei tot gedeeltelijk open vanaf
11 mei t/m 5 juni naar uiteindelijk volledig open in combinatie met een continurooster.
De tijden van brengen en halen zijn als volgt:
- 08.15 uur: groepen 4-5-6-7-8 brengen
- 08.20 uur: groepen 1-2-3 brengen
- 13.45 uur: groepen 4-5-6-7-8 halen
- 14.50 uur: groepen 1-2-3 halen
Verder zijn de mogelijkheden onderzocht voor een nieuw rooster.
GMR
In schooljaar 2019/2020 is de bestuurlijke fusie een feit geworden. VCO de Kring,
Floreo, Primo en stichting samenwerkingsscholen Voorne Putten zijn samen gegaan
tot Edumare.
Overige
- Begin schooljaar is er een nieuwe IB’er aangenomen, Lea van Vliet.
- Eind schooljaar is er een nieuwe directrice aangenomen die per 1 oktober zal
beginnen, Marianne van Zalingen.
- Dit jaar en komend schooljaar wordt er gewerkt aan het veiligheidsplan.
- De MR heeft besloten om verder te gaan met schoolzwemmen.
- Dit schooljaar kreeg de school TSO gelden, deze zijn ingezet voor
techniekdozen en schaduwdoeken.

Scholing
Er heeft geen scholing binnen de MR plaatsgevonden.

