Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2018/2019
De MR bestond in 2018/2019 uit de personeelsgeleding (PMR) Eveline Wagenaar (voorzitter) en
Esther Witzier en de oudergeleding (OMR) Rianne van der Ham en Conny Stuij.
Rianne van der Ham en Esther Witzier waren ook lid van de GMR.
Elke vergadering was Kees van Meerkerk (directeur) aanwezig om punten toe te lichten en vragen te
beantwoorden.
In de maanden september 2018, januari 2019, april 2019 en juni 2019 heeft de MR vergaderd.
In juni 2019 was Conny Stuij (secretaris) van de MR na 6 jaar aftredend en niet herkiesbaar.
De MR heeft de vacature OMR lid bij de ouders uitgezet. 2 ouders hebben zich kandidaat gesteld
waarop een stemming is georganiseerd. Linda Rietveld had de meeste stemmen en is daarmee in de
MR verkozen. Linda is aangetreden in juni 2019. In dezelfde vergadering is afscheid genomen van
Conny Stuij.
In mei 2019 heeft Rianne van der Ham het secretariaat overgenomen van Conny Stuij.
In het schooljaar 2018/2019 heeft de MR aandacht besteed aan o.a. de volgende onderwerpen:
- Vakantieregeling 2019/2020
- Het meerjarenonderhoudsplan
- Evaluatie leerlingenraad die met ingang van schooljaar 2018/2019 is gestart.
- Het schoolformatieplan. Met ingang van schooljaar 2019/2020 zullen er in verband met
afname van het aantal leerlingen nog 4 klassen zijn in plaats van 5.
- Het jaarplan 2018-2019 en het schoolplan 2019-2023
- De schoolgids voor het komende schooljaar
Verder is dit schooljaar gesproken over de privacy wetgeving. Er is o.a. besloten om mailadressen van
ouders niet meer beschikbaar te stellen aan TSO, ouderraad en/of ouders. Een mail aan ouders zal
altijd door een leerkracht via Parnassys worden gestuurd.
Nadat eerder uitgebreid gesproken is over de overgang van basisonderwijs (PO) naar voortgezet
onderwijs (VO) is een protocol PO/VO opgesteld. Deze is binnen de MR besproken. De afname van de
entreetoets in groep 7 is gestopt. De M7 en E7 Leerlingvolgsysteemtoetsen (LVS) blijven
gehandhaafd. In de laatste weken van het schooljaar (groep 7) zal het adviesgesprek plaatsvinden.
In aansluiting op het gebruik van Snappet! als experiment in groep 7-8 en het in het jaarplan 20182019 opgenomen onderwerp ‘tabletgebruik’, heeft de OMR haar visie hierop kenbaar gemaakt.
De wijze van vergaderen is gewijzigd. Sinds april 2019 sluit Kees van Meerkerk als directeur later aan
bij de vergadering.
Voor vragen kunnen de MR leden door ouders en personeel persoonlijk benaderd worden of via het
mailadres: eh.medezeggenschapsraad@gmail.com.

Secretaris van de MR,
Rianne van der Ham

