JAARVERSLAG MR 2019-2020

De Medezeggenschapraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan dat inspraak of
medezeggenschap heeft op het schoolbeleid. De MR vergaderde afgelopen jaar 7 keer. Naast vooraf
vastgestelde vergaderingen is er extra vergaderd en overlegd tijdens de thuiswerkperiode in de
coronacrisis. De notulen van de vergaderingen worden geplaatst op de website van OBS Tuindorp.
De directie was op uitnodiging bij alle vergaderingen (een deel) aanwezig.
Veel onderwerpen worden op initiatief van de MR besproken. Er staat elk jaar een aantal vaste
punten op de agenda (onder andere het schoolplan, de schoolgids, het formatieplan, de begroting,
de vakantieregeling en de groepsindeling). In dit jaarverslag leest u over de meest in het oog
springende onderwerpen die het afgelopen jaar door de MR behandeld zijn.

Wijzingen in de samenstelling van de MR.
In de personeelsgeleding van de MR heeft Lotte Berkhout Marloes Roos vervangen vanaf april,
tijdens het zwangerschapsverlof van Marloes. Vanuit de oudergeleding hebben we Kiki Kemp en
Marina van Sluis van harte bedankt voor hun inzet in de MR de afgelopen jaren. Joost Galema en
Kees Jan Jacobs nemen hun plaatsen in.

Communicatie MR-directie en school-ouders
Communicatie is een vast punt op de agenda van de MR. We bekijken of de verwachtingen vanuit de
MR en de directie op elkaar aansluiten en bespreken successen en verbeterpunten in de
communicatie vanuit school naar ouders.
Coronacrisis
De MR is nauw betrokken geweest bij de communicatie vanuit school tijdens de coronacrisis. Er zijn
extra vergaderingen geweest waarin de communicatie naar ouders is voorbesproken en we mee
hebben kunnen denken over de inrichting van de 'weer naar school’ fase.
Via e-mail en beeldbellen is de MR op de hoogte gehouden over de gang van zaken in de
thuiswerkperiode. Ook is de MR regelmatig een klankbord geweest voor beslissingen die school
heeft genomen tijdens deze intensieve periode.
Ook in het nieuwe schooljaar zal de MR het eerste klankbord zijn rondom de gevolgen van de corona
maatregelen en actief meedenken over passende oplossingen.

Beleid groepsindeling
Samen met de directie hebben we gekeken naar het beleid rondom de groepsindeling. Afgelopen
schooljaar zijn er veel ontwikkelingen geweest die invloed hebben op de formatie en groepsindeling.
We hebben vastgesteld dat de groepen 4 eind schooljaar 2019-2020 opnieuw worden ingedeeld.
Daarnaast zijn we betrokken bij het proces van de vorming van groep groen die vanaf schooljaar
2020-2021 anders zal verlopen dan voorgaande jaren. De directie heeft ons op de hoogte gehouden

over de ontwikkelingen omtrent en de wens van het team om meer samen te gaan werken met een
gedeelde verantwoordelijkheid voor een grotere groep. Ook het komende schooljaar zal de MR deze
ontwikkelingen blijven volgen en het team vanuit een ouderperspectief van feedback voorzien.

Educatief partnerschap
Mirjam de Groot heeft tijdens de laatste MR vergadering een presentatie gegeven over het
onderzoek naar educatief partnerschap tussen school en ouders. De invoering van Mijn Rapportfolio
is onder andere een belangrijk onderdeel van dit onderzoek. We hebben als MR gebrainstormd over
het eventueel anders indelen van de oudergesprekken als ook de rapportage verandert.
Mijn Rapportfolio
Door de coronacrisis heeft deze invoering van Mijn Rapportfolio helaas vertraging opgelopen.
Openstelling van dit online portfolio heeft voor het team en directie grote prioriteit in het eerste
gedeelte van het nieuwe schooljaar. Als MR blijven we de ontwikkelingen omtrent Mijn Rapportfolio
nauwlettend volgen en we zullen erop toezien dat er komend schooljaar een weloverwogen
rapportage komt.

Benoeming directeur
Vanuit het bestuur van het SPO is aan de MR het verzoek gedaan om Lotte Bakker tot directeur te
benoemen voor 4 dagen in de week en Thea Streng voor 2 dagen zodat zij een duo functie kunnen
gaan vervullen. In overleg met Eric van Dorp (college van bestuur) is door de MR unaniem gehoor
gegeven aan dit verzoek.

Schoolfotograaf
Binnen de MR is er overleg geweest over het wel of niet doorgaan met de schoolfoto's. We hebben
de wens uitgesproken dat er wel een groepsfoto gemaakt wordt, al dan niet door een professionele
fotograaf. Verdere beslissingen liggen bij het team. Daar is besloten dat er geen schoolfotograaf
meer wordt ingehuurd, maar dat er elk jaar een klassenfoto gemaakt wordt door een ouder van de
school.

Begroting
Zoals ieder jaar is de schoolbegroting een belangrijk punt op de agenda van de MR. We ontvangen
alle informatie van de directie en stellen(kritische) vragen over omschrijvingen en kostenposten. Ook
geven we tips om een en ander te verduidelijken.

