Jaarverslag medezeggenschapsraad OBS Geert Holle 2018-2019
Wat doet de medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over het beleid van de school en levert daarmee
een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR overlegt over zaken als de
besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen. Over
sommige onderwerpen adviseert de MR de directie en er zijn zaken waarin de
medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de
Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) vastgelegd.
In de WMS is een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd, te weten: de MR
bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen o.a. discriminatie
en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk
over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.
Vergaderingen en samenstelling
De MR kwam dit schooljaar vier keer bij elkaar en bestond uit 3 leerkrachten (de personeelsgeleding)
en 3 ouders (de oudergeleding).
Behandelde onderwerpen
> Vierjarenplan Allure, vierjarenplan Geert Holle en het schoolplan
De realisatie strategische doelen 2015-2019 en het schoolplan 2018-2019 zijn regelmatig besproken.
Een belangrijk onderdeel is transitie naar een andere onderwijsvisie gepersonaliseerd leren genaamd.
Hierbij wordt de leerling meer eigenaar van zijn eigen leerproces. Het doel is een beter
onderwijsaanbod en meer toegespitst op de individuele leerling.
De wijze van totstandkoming en de inhoud van het nieuwe strategisch beleidsplan is elke vergadering
besproken. De koers voor 2019-2023 sluit aan bij het meerjarenplan van de afgelopen planperiode. Er
zijn geen drastische wijzigingen. Binnen de kaders van het strategisch beleidsplan 2019-2023 van
Allure is het meerjarenplan voor de school ontwikkeld.
Tevens is een samenvatting gemaakt waarin het volgende staat vermeld: de missie van Geert Holle,
waar de school trots op is, waar staat Geert Holle nu en wat wil de school over vier jaar hebben
bereikt.
> Managementteam met twee scholen
Er is dit schooljaar gewerkt met een managementteam voor twee scholen, te weten Geert Holle en De
Langereis. De eerste ervaringen zijn positief.
> Verkeersveiligheid rond school
Met name het parkeren bij school en de momenten van halen en brengen wordt regelmatig als
onveilig ervaren. De directeur is bij de gemeente geweest om de verkeerssituatie rond school te
bespreken en attendering op gewenste gedragingen in de nieuwsbrief, met als doel de veiligheid te
verhogen, heeft niet/onvoldoende tot aanpassingen en/of concrete oplossingen geleid.
Op naar een veilige schoolomgeving zal een thema zijn dat aan het begin van het nieuwe schooljaar
centraal staat.
> Herziening schooltijden en raadpleging
Aangezien er meerdere ouders bij de directie hebben gevraagd of er een continurooster ingevoerd
kan worden, is het wenselijk om in kaart te brengen hoeveel draagvlak er voor een eventuele wijziging
van de onderwijstijden is. Er is besproken welke verschillende schooltijden er zijn en wat de voor- en
nadelen van de verschillende varianten zijn.

Bij het wijzigen van de schooltijden moeten alle ouders geraadpleegd worden en is instemming van de
MR nodig. In schooljaar 2019-2020 wordt besproken hoe de ouderraadpleging vorm gegeven zal
worden en wanneer deze zal plaatsvinden.
> Andere onderwerpen die besproken zijn:
- De schoolgids / Vensters PO / Scholen op de kaart;
- ROPO invalpool en inval problematiek;
- Communicatie met ouders;
- De formatie;
- Het vakantierooster.
Contact met de MR
De MR streeft ernaar om zo transparant mogelijk te zijn. U kunt altijd contact opnemen met één van
de MR leden of via mr@geertholle.nl. Ook zijn de vergaderingen openbaar. De notulen zijn te vinden
op de website van de school.
Komend schooljaar
De MR hoopt het komende jaar in dezelfde prettige sfeer en op dezelfde constructieve wijze als
afgelopen jaar met de directie de onderwerpen te behandelen.

