Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2019- 2020
Algemeen
Dit is het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van OBS F.H. Jansenius de Vriesschool te
Warffum over het schooljaar 2019 - 2020. Net als de voorgaande jaren wil de MR met het jaarverslag
informatie overdragen waar de MR zich mee bezighoudt. Het is van groot belang dat zowel ouders
als leerkrachten betrokken zijn en blijven bij het doen en laten van de school. De MR is één van de
mogelijkheden hiervoor. De MR-vergaderingen zijn openbaar en kunnen bijvoorbeeld door ouders
die dat willen bezocht worden. In de Nieuwsbrief worden de vergaderdata van de MR vermeld.
De MR praat - en in sommige gevallen beslist zij ook - mee over de inhoud en organisatie van het
onderwijs op de school. De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een ouder-geleding. De
personeelsgeleding bestond het afgelopen schooljaar uit Tineke Raangs (secretaris) en Anna Bakema.
De oudergeleding bestond uit Sarah Spinder (voorzitter), Douwe Woldring. De Jansenius de
Vriesschool maakt onderdeel uit van de Stichting Lauwers en Eems (L&E) (www.lauwerseneems.nl).
Op het niveau van de stichting functioneert een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-raad
(GMR) voor het basisonderwijs. Ralph van Erkel heeft als vertegenwoordiger van de Jansenius de
Vriesschool het afgelopen jaar deelgenomen aan deze GMR. Ook deze vergaderingen zijn openbaar.
Specifieke onderwerpen en activiteiten 2019 - 2020
De MR heeft in het schooljaar 2019 - 2020 vijf keer vergaderd. Enkele van deze vergaderingen
vonden plaats d.m.v. Videobellen.
Schoolzaken algemeen
Elke vergadering komen schoolzaken aan de orde, zoals aantallen leerlingen, bezetting leerkrachten,
onderwijskundige aanpassingen en mededelingen uit het Team. Elk jaar terugkerend zijn de
vaststelling van de schoolgids, het schooljaarplan, het schoolplan, de begroting, de
meerjarenbegroting, de formatie, het taakbeleid, het bestuursformatieplan, de vakantieplanning en
de planning van margedagen.
Continue rooster
Over dit onderwerp is regelmatig gesproken. De ervaringen zijn vooralsnog positief. Zowel voor de
leerkrachten als de leerlingen. Ook het buitenspelen gaat goed.
Inspectiebezoek
Dit jaar waren we weer aan de beurt voor een bezoek van de inspectie. Dit wordt altijd als leerzaam
gezien. Het bezoek was positief over onze school. Met de aandachtspunten gaan we aan het werk.
Nieuw Kindcentrum
We hebben ons , samen met het team, bezig gehouden met het zogenaamde “Programma van
eisen”. Dit gaat over zaken die wij belangrijk vinden en graag zouden realiseren in het nieuwe
gebouw. Ook is er eerst nog onduidelijkheid over de locatie. We zouden graag zien dat de oude PTT
locatie niet gekozen wordt. Na een petitie en het inschakelen van media is deze optie van tafel. Later
zal blijken dat er gekeken gaat worden naar een alternatieve locatie.
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Wisseling/benoeming nieuwe locatieleider
Ilona Smalbil-Dekker is benoemd als nieuwe locatieleider. We wensen haar een fijne tijd op de
Jansenius!
Formatieplaatje
het gaat goed met de leerlingenaantallen. Het is fijn dat we ook het volgend jaar weer met vier
groepen kunnen starten!
Personeel
Juf Roelina en juf Laura gaan genieten van een welverdiend pensioen na lange carrières bij ons op
school. Ondanks de verscherpte maatregelen rondom Corona hebben we de dames toch een goed
afscheid kunnen bieden. Juf Hanna en juf Lize komen ons team versterken. Ook deze dames wensen
we veel succes op de Jansenius.
Corona
Het was een vreemd jaar! Door de Corona is de school een tijd gesloten geweest. De leerkrachten,
samen met de ouders, hebben hun best gedaan de leerstof toch aan te bieden.
GMR:
De GMR-agenda is een vast onderdeel van de agenda van de MR. In het kader van de Wet op de
Medezeggenschapsraden is de GMR het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de L&Eschoolorganisatie. Dit jaar is er weer aandacht geweest voor de totstandkoming van het
bestuursformatieplan en is gekeken naar de financiële verantwoording van het primair onderwijs
binnen L&E. Verder is er o.a. gesproken over het werkdrukgelden, beveiliging en privacy beleid,
verzuimbeleid, inspectiebezoek bestuursniveau, mobiliteitsbeleid, vakantie-rooster, centrale
bovenschoolse schoolgids, schoonmaak van scholen en het medezeggenschapsstatuut en reglement
GMR .
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