Beste ouders/verzorgers,
Hierbij het jaarverslag 2018-2019 van de Medezeggenschapsraad (MR).
De MR heeft wettelijke bevoegdheden voor inspraak bij beleid. Voorbeelden zijn financiën, huisvesting
en onderwijsbeleid. Bij sommige onderwerpen heeft de MR adviesrecht, bij andere instemmingsrecht.
Beleidsmatige zaken raken de school als geheel en betreffen niet een individuele leerling. Binnen de
MR worden dan ook geen zaken die betrekking hebben op individuele leerlingen besproken. Dat wil
niet zeggen dat je als ouder niet bij de MR terecht kunt. Als MR stellen wij jullie feedback bijzonder op
prijs.
Data van de vergaderingen staan in de schoolapp, de jaarplanning hangt op de prikborden in de
school en de vastgestelde verslagen worden gepubliceerd op de website van de school. De
vergaderingen zijn openbaar, tenzij door de voorzitter anders is aangegeven.
Het afgelopen schooljaar heeft de MR 6 keer vergaderd.
Samenstelling van de MR
De MR kende in 2018-2019 zes leden: drie personeels- en drie ouderleden. De samenstelling was als
volgt:
Personeelsgeleding (PMR):
 Olga van Zwienen
(Voorzitter)
 Marcia Modderaar
 Anne-Marie Knippenberg
Oudergeleding (OMR):
 Jacqueline Leers
(Secretaris)
 Daphne de Bakker-Bouma
 Femke den Heijer
Vanuit de directie was Marie-Janne van der Vliet tijdens (een deel van) de vergadering aanwezig.
2018-2019: algemeen
 De MR besprak regelmatig de stand van zaken van de groepen.
 De MR sprak ook over het verbeteren van de communicatie naar ouders en het zichtbaar maken
van beleid, zowel intern als extern.
 De directie informeerde de MR regelmatig over de stand van zaken van de school, bijvoorbeeld in
het kader van het aantal leerlingen en de samenwerking tussen dichtstbijzijnde scholen, die ook
vallen onder Stichting Talent Primair (zoals de Emmaschool, de Godelindeschool en de
Sterrenwachter). Daarnaast is o.a. gesproken over de vervanging klimtoestellen op het plein, het
huishoudelijk- en medezeggenschapsreglement van de MR, het stichtingsbeleid, het 100 jarig
jubileum in 2020 en de tevredenheidspeiling gehouden onder ouders.

In het schooljaar 2018-2019 heeft de directie onderstaande voorstellen ter advies of formele
instemming aan de MR aangeboden:
 Instemming: schooljaarplan 2018-2019
 Instemming: meerjarenplanning
 Instemming: schoolplan 2019-2023
 Instemming: 2 PMR (personeel) en 2 OMR (ouder) leden per schooljaar 2019-2020
 Vaststelling PMR: werkverdelingsplan
 Vaststelling PMR: bestedingsplan werkdrukmiddelen
 Vaststelling: schoolgids
 Advies: plan van aanpak n.a.v. Quickscan Risico Inventarisatie & Evaluatie
 Advies: concept exploitatiebegroting en meerjaren investeringsbegroting
 Advies: vakantierooster 2019-2020
 Advies: noodplan bij afwezigheid en vervanging
 Advies OMR en instemming PMR: concept formatieplan 2019-2020
 Advies: evaluatie schooljaarplan 2018-2019
Financiën MR
Van het budget van de MR zijn 2 afscheidscadeautjes gekocht voor Marie-Janne en Olga.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
(Talent Primair) zijn ouders en/of personeel van bij de Stichting horende scholen vertegenwoordigd.
De Comeniusschool heeft in 2018-2019 geen afvaardiging in de GMR, maar ontving de stukken ter
informatie per mail. Deze stonden iedere vergadering op de MR agenda.
Tenslotte
Mocht je vragen hebben over dit verslag, het door de school gevoerde beleid of het functioneren van
de MR, dan kun je altijd bij de MR leden terecht via mr@comeniusschool.nl, of één van ons
aanspreken op het schoolplein.

10 november 2019
Namens de voltallige MR,
Jacqueline Leers
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