Jaarverslag 2019-2020 MR
Inleiding:
Door middel van dit jaarverslag willen wij u een beeld geven van de activiteiten van de
Medezeggenschapsraad ( MR ) van de Alphense Montessorischool in het schooljaar 2019- 2020.
Algemene taak:
Bij wet is geregeld dat ouders en onderwijzend personeel inspraak hebben ten aanzien van beleid en
keuzes die gemaakt worden door de school. Dit gebeurt via de MR. De leden van de MR laten zich
regelmatig informeren over de ontwikkelingen binnen de school en brengen op verzoek of
ongevraagd advies uit aan de schoolleiding over belangrijke besluiten (activiteitenplan, schoolplan
e.d.). De MR kan zelf gekozen onderwerpen agenderen, dus ook onderwerpen en vragen die door de
achterban (team, ouders, leerlingen) worden aangedragen. De MR is geen individuele
belangenbehartiger, maar punten van algemeen belang kunnen in een MR vergadering besproken
worden.
Personele invulling:
De Medezeggenschapsraad ( MR ) bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beiden
zijn met 3 leden vertegenwoordigd. In het afgelopen schooljaar zaten namens het onderwijsteam van
de school in de MR:, Diana de Mol (voorzitter), Judith Nagel en Lilian Klarenbeek. Ouders werden
vertegenwoordigd door Yvette Hoitink, Daniël Othman en Peter van Duijsen. In het schooljaar 2019 2020 zijn er 5 vergaderingen geweest op de Montessori-school aan de Preludeweg in Alphen aan den
Rijn waarvan de MR leden 4 maal fysiek aanwezig waren. Alle vergaderingen waren openbaar.
GMR: De Alphense Montessorischool maakt deel uit van de Stichting Montessorionderwijs ZuidHolland (MZH). De MZH heeft een zogenaamde Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
In deze GMR was de MR vertegenwoordigd door Judith Nagel.
Activiteiten MR 2019/2020
Informatie- en discussieonderwerpen MR/directie:
-

Onderhoud schoolgebouw en schoolplein. De MR is regelmatig geïnformeerd en heeft
meegedacht.
Risico-inventarisatie : De uitslag is goed. Enkele punten die vorig jaar aan de orde
kwamen zijn aangepast.
Geïnformeerd en meegedacht over de positionering van de school.
Geïnformeerd over de leerresultaten.
Geïnformeerd over plannen (gemeente) huisvesting.

Instemmings- en adviesvragen:

-

-

-

Een afgevaardigde van de MR neemt namens onze school deel in de advies groep
herinrichting Preludeweg. En heeft gerealiseerd dat er een bord is geplaatst bij de
oversteekplaats richting Herenhof.
Risico inventarisatie.
Schooljaarplan 2019– 2020. In het schooljaarplan worden de doelen uit het schoolplan 20192023 concreet gemaakt voor het betreffende schooljaar. Wij zijn hier over regelmatig
geïnformeerd en hebben vragen kunnen stellen ter verduidelijking.
Scholingsplan is besproken waarna de mr er mee heeft ingestemd.
Schoolgids 2020 – 2021 Peter van Duijsen heeft hierin de MR vertegenwoordigd.
Schoolformatieplan/Groepsindeling 2020-2021.
ICT privacy beleid.
Vakantierooster 2020-2021.
Ouderbijdrage.
Ouder begroting goedgekeurd (oudergeleding).
Verdere vorming van een Montessori Kind centrum.
Inzet extra middelen t.b.v. de werkdruk van de leerkrachten.
Vaststellen taakbeleid.
Advies en instemming over diverse stappen omtrent de corona maatregelen gegeven.
Deel genomen in de sollicitatie commissie voor de vacature van directeur.
Deel genomen in de sollicitatie commissie voor de vacature van leerkracht onderbouw.
Deel genomen in de sollicitatie commissie voor de vacature van leerkracht middenbouw.

Eigen activiteiten:
-

Aanwezig geweest en ons gepresenteerd op de informatieavond.
Activiteitenplan 2019-2020 opgesteld.
Jaarverslag 2018-2019 opgesteld.
Het privacy beleid van onze leerlingen bij de Schoolbibliotheek/Rijn en Venen onder de loep
genomen.
Kritische vragen omtrent het gebruik van internet op school gesteld. Hier is door directie en
team actie op ondernomen.

Evaluatie:
Alle instemmings- adviesvragen zijn in goede harmonie met de directie afgehandeld. Waar
gewenst/nodig heeft de MR als klankbord in discussies met de directie gefungeerd. Daarnaast heeft
een afvaardiging van de MR actief deelgenomen aan de GMR vergaderingen. Het jaarverslag en
activiteitenplan zijn via de website beschikbaar gemaakt. Agenda en notulen van de MR zijn in
verkorte vorm in de Montestory verschenen.
Ten slotte willen wij iedereen attent maken op het feit dat u een ieder van ons kunt aanspreken
indien die behoefte bestaat. Dat kan voor en na schooltijd, of via de MR mail. Uiteraard bent u ook
van harte welkom op de vergaderavonden van de MR. In de Montestory vindt u de vergaderdata.

