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Voorwoord

Geochte ouders en personeel van Kindcentrum de Plotoan in Oirschot,

Hierbij het MR joarverslog von schooljaor 2027- 2022.
lk wil de directie, leerkrochten, medezeggenschapsraad, vrijwilligers en iedereen die ik vergeten ben,
bedanken voor de prettige samenwerking in het schooljoar 2020-2027

Wesley Smetsers

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 afkomstig 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.
Het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.
Verkeersveiligheid.
Arbozaken met betrekking tot inrichting en veiligheid op school.

Samenstef ling MR 2021.-2022
Er zijn zes MR-leden waaryan 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)

Afuloeiingsregeling:
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. Het speerpunt voor het komende jaar blijft
communicatie.

Dit jaar is gesproken over de volgende onderwerpen

Jaarverslag 2O2U2O22
Er zijn dit jaar weer verschillende vaste onderwerpen besproken zoals o.a. het goedkeuren van het
jaarverslag, activiteitenplan, taakverdeling en huishoudelijk regelement, schoolrapport, resultaten
eindtoets, diverse tevredenheidspeilingen, verkeer en het sociale veiligheidsplan.

Een aantal MR-leden hebben deelgenomen aan een scholing. Deze scholing was voor alle SKOBOS-

scholen. Deze scholing werd gegeven door Jan Stuijver. We hebben een aantal aandachtspunten voor
onze eigen MR meegenomen.

Het jaarwerkplan krijgt echter een andere naam, we noemen het voortaan het activiteitenplan. We
gaan met Annemarie in overleg om de punten van het jaarplan van de Plataan te verwerken in het
activiteitenplan.

Er is gekeken naar de verkeersveiligheid bij de kleuterpoort t.a.v. parkeren. Wij herkennen dit
probleem. Daarom hebben wij dit opnieuw opgepakt en doorgestuurd naar onze verkeersveiligheid-
coórdinator, zodat zij contact kan opnemen met de gemeente voor eventueel verdere stappen.

Er is gesproken over het pestprotocol. Wij vonden het verstandig om het pestprotocol weer nieuw
leven in te blazen. Als MR hebben wij aan de sociaalveiligheidscoórdinator van de Plataan gevraagd
om het pestprotocol te herzien en evt. aan te passen. Dit is inmiddels gebeurd. We hebben het
protocol ingezien en opmerkingen geplaatst. Het pestprotocol is inmiddels goedgekeurd en zichtbaar
op de website.

Wij kregen informatie m.b.t. de l oktobertelling. Het leerlingaantal is hetzelfde gebleven. We blijven
stabiel. Er zijn weer 216 leerlingen.

Er is gesproken over de communicatie naar ouders. De oudergeleding van MR geeft aan dat wij als
school meer mogen uitstralen waar we trots op zijn. Laat zien wat je in huis hebt. Dit wordt
aankomend jaar opgepakt door het PR-plan wat gemaakt is door de werkgroep PR samen met Stance
Peeters. Zij is verantwoordelijk voor de PR van SKOBOS en heeft ons daarin ondersteund om op deze
manier uit te stralen wie wij zijn. Wij vinden het als MR belangrijk dat deze herzien wordt en opnieuw
wordt gepresenteerd aan het team. De MR zou graag de communicatie over het kind meer onder de
aandacht willen brengen. Dit wordt meegenomen in het volgende werkoverleg m.b.t. de afname van
de jaarlijkse ouderenquête.

Over het vakantierooster zijn ervaringen vanuit de oudergeleding gedeeld. De studiedagen
aansluitend op het weekend (maandag- en vrijdagen) worden als prettig ervaren. Ook aan het sociaal
veiligheidsplan wordt gewerkt. Naar aanleiding van de resultaten van de enquête betreft
oudertevredenheid wordt er een werksessie opgesteld. Samen hebben we de resultaten uit deze
enquête gea na lyseerd en besproken.
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Ook hebben we gesproken over de communicatie met nieuwe ouders. De kleuterleerkrachten sturen
een aantal maanden voordat het kind 4 jaar wordt een mail bij welke leerkracht hij/zij komt.
Vervolgens nemen ze 5 weken voordat het kind 4 jaar wordt contact op voor een
kennismakingsgesprek na schooltijd waarin ook 4 oefendagen gepland worden. Als MR vinden wij dit
een goede manier van communiceren.

Op 11 april zijn we de vergadering gestart met een uitleg van Francois over de app Social Schools.
SKOBOS breed is er opzoek gegaan naar een middel om AVG-proof te communiceren. Hiervoor is de
app Social Schools gekozen.

We hebben de uitslagen van de tevredenheidspeilingen besproken. Hier komen een aantal
opvallende punten uit naar voren. Hierover wordt een werksessie met Annemarie gepland om tot
verdiepingsvragen te komen.

We zijn gestart met het verwelkomen van llse Franken. lij zal de rol van Agnes Vugts overnemen.
Verder zijn een aantal MR-leden in gesprek gegaan met de voorzitter van de ouderraad en een GMR-
lid. Er is gesproken over de vrijwillige ouderbijdrage. Het is voor allen wenselijk om deze af te
schaffen. School gaat deze kosten op zich nemen. We vinden het belangrijk dat dit niet ten kosten
gaat van andere potjes.

Het schoolrapport van CITO is besproken. Een hele mooie eindscore! Er is een hoge uitstroom. Trots
op dit eindresulaat.
We hebben informatie gekregen m.b.t. de kindcentrumontwikkeling. De peuter- en
kleuteractiviteiten zijn weer opgestart. Daarnaast is de nieuwe legowand, bouwhoek en DO lT
YOURSELF-hoek gerealiseerd. Een idee voor de kindcentrumontwikkeling zou nog kunnen zijn om een
voorleesrooster te realiseren. Door de oudere groepen kan er voorgelezen worden bij de jongere
groepen.

Het plan van de NPO-middelen is bekeken en goedgekeurd.

Tenslotte afscheid genomen van Agnes. We bedanken haar voor haar inzet de afgelopen schooljaren

Aldus vastgesteld door de MR van de Plataan, november 2022

Voorzitter, Secretaris,

sley Smetsers Anneke van Dooren
Oirschot, 7 november 2O22Oirschot, 7 november 2022
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