Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2020- 2021
Algemeen:
Dit is het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van OBS F.H. Jansenius de
Vriesschool te Warffum over het schooljaar 2020 - 2021. 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 oudergeleding. De personeelsgeleding bestond het afgelopen schooljaar uit Tineke Raangs
(secretaris) en Anna Bakema. De oudergeleding bestond uit Sarah Spinder (voorzitter)en
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 Medezeggenschapsraad (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 2020 - 2021:
De MR heeft in het schooljaar 2020 – 2021 zeven keer vergaderd. De meeste 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.

Nieuw Kindcentrum
Het nieuwe kindcentrum is een terugkerend onderwerp in de vergaderingen. Er zijn diverse
commissies bezig met het realiseren van de plannen. Zo is er bijvoorbeeld een plein- en
verkeerscommissie. Het team houdt zich bezig met de indeling van de school en het
meubilair.
Formatieplaatje
Ook dit jaar gaat het prima met de leerlingenaantallen. Het is fijn dat we ook het volgend
jaar weer met vier groepen kunnen starten! Het is zelfs mogelijk gebleken de groepen 3 en 4
een deel van de week te splitsen.
Personeel
Juf Anna gaat genieten van een welverdiend pensioen na een lange carrière in het
onderwijs. Juf Marije komt definitief ons team versterken. We wensen haar een fijne tijd bij
ons op school.
Corona
Het was wederom een vreemd jaar! Door de Corona is de school opnieuw een tijd gesloten
geweest. De leerkrachten, samen met de ouders, hebben hun best gedaan de leerstof toch
op een goede manier aan te bieden.
MR leden
Douwe Woldring heeft afscheid genomen van de MR. Er zijn verkiezingen uitgeschreven en
Wouter Bosma is gekozen om Douwe op te volgen. Wij bedanken Douwe voor de inzet en
wensen Wouter een goede tijd bij de MR.
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&E-schoolorganisatie. 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, vakantierooster, centrale bovenschoolse schoolgids, schoonmaak van scholen en het
medezeggenschapsstatuut en reglement GMR .

