Kirdcentrum de Plataan

Med ezeggenschapsraad

De Plataan

- Oirschot

Jaarverslag schooljaar 2O2O - 2O2L

September 2O2L

Voorwoord

Geachte ouders en personeel van Kindcentrum de Plataan in Oirschot.

Hierbij het

MR

jaarverslag van schooljaar 2020* 2027

Ik wil de directie, leerkrachten, medezeggenschapsraad, vrijwilligers en iedereen die ik
vergeten ben, bedanken voor de prettige samenwerking in het schooljaar 2020-2021
Agnes Vugts

Voorzitter MR de Plataan
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Wijze van werken en samenstelling
De Medezeggenschapsraad (MR) vergadert onder leiding van een voorzitter en met
ondersteuning van een secretaris. Op dit moment is de voorzitter af komstig uit de
oudergeleding en de secretaris is afkomstig uit de personeelsgeleding. De MR vergadert
gemiddeld acht keer per jaar.
De MR overlegt met de directie van de school over zaken als:
. De besteding van gelden.
. De organisatie en uitvoering van het onderwijsprogramma.
r Het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.
. Verkeersveiligheid.

.

Arbozaken met betrekking tot inrichting en veiligheid op school
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Samenstelling MR 2O2O-2O27
Er zijn zes MR-leden waarvan drie namens de ouders en drie namens het personeel
zitting nemen:
Voorzitter
Secretaris
Notulist:
Lid:
Lid:
Lid:

Agnes Vugts (ouder)
Anneke van Dooren (personeel)
Sanne van den Biggelaar (personeel)
Désirée Vasen (ouder)
Wesley Smetsers (ouder)
Britt Neggers (personeel)

vloeiingsregeling :
De leden van de MR hebben zitting voor een periode van drie jaar, Na drie jaar treedt
een lid af . Een aftredend lid kan zich opnieuw verkiesbaar stellen.
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Vergadering MR
De MR is dit afgelopen jaar 8 keer bij elkaar geweest. Wesley Smetsers is als nieuw lid
welkom geheten. Het speerpunt voor het komende jaar blijft communicatie.
Dít

jaar is gesproken over de volgende onderwerpen

Nieuw jaarwerkplan
Om nog beter te kunnen werken binnen de MR, z'rjn we gaan kijken hoe we onze
verplichte documenten praktischer hebben kunnen maken. Verder zijn we ons gaan
verdiepen in de taken en rechten van de MR. Samen met Annemarie hebben we het
jaarwerkplan met een flink aantal punten aangevuld en opnieuw heringedeeld.

Corona-maatregelen
Afgelopen jaar is bij elke vergadering corona aan het bod gekomen. Veel vergaderingen
zijn digitaal gevoerd. Wij hebben gekeken naar de corona-maatregelen, maar ook hoe we
ondanks alle beperkingen het voor iedereen zo veilig en aangenaam mogelijk kunnen
maken. Gelukkig zijn de laatste maanden alle kinderen weer op school geweest.
Enquête MR en School
We gesproken over de enquêtes die uitgezet zijn vanuit school en vanuit de MR.
De tevredenheidspeiling vanuit school is positief ingevuld. Een samenvattende conclusie
van de antwoorden uit de MR enquête heeft u in het pluspuntje kunnen lezen. Er zijn
verschillende aandachtspunten uit de enquête met Annemarie besproken.
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GMR

Vanuit de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad worden de punten die van belang
zijn doorgegeven aan de MR. Vanuit de GMR kregen wij informatie over de
klachtenregeling van SKOBOS. De klachtenregeling is door de GMR besproken en zijn ze
aan het actualiseren. Er is gesproken over het maken van een routekaart, zodat het
duidelijk is voor ouders en medewerkers wat de juiste volgorde is van het benaderen van
personen bij incidenten.

Overig
De MR heeft naast de bovengenoemde onderwerpen nog gesproken over diverse andere
onderwerpen. Het gaat hier onder meer om:
. Informatie-uitwisseling metouders,
. Communicatie
r Digitalisering informatie MR.
. Informatie-uitwisseling met de directie op het gebied van personeel en f inanciën,
op onderwijskundig gebied en huisvesting.
. Plataanplan uitvoerig besproken en goedgekeurd
. Verkeersveiligheid
. Klimaatbeheersing / hitte protocol
r Verkiezingen
. Taakverdeling en taakbelasting van docenten
. Peuter-kleuterontwikkeling kindcentrum
. Aandacht en didactisch handelen bij het rekenonderwijs
. Omgang niveaugroepen in de klas
. Vaststellen schoolgids
. Nationaal programma onderwijs
. Cito uitslagen
. Schoolondersteuningsplan en het sociaal veiligheidsplan
Aldus vastgesteld door de MR van de Plataan, September 2021

Voorzitter,

Secretaris,

Agnes Vugts

Anneke van Dooren

I

Oirschot, 27 September 2027
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