MR jaarverslag 2018/2019

In het schooljaar 2018/2019 traden vier nieuwe leden toe tot de MR. De samenstelling is daarmee:
Personeelsgeleding
Maaike Weijermans – plaatsvervangend
voorzitter
Hugo Brouwer – afgevaardigde voor de GMR
Nienke Eekhof – lid

Oudergeleding
Jan Willem Lentelink – voorzitter
Willemijn van der Heijden – secretaris
Marnix de Wit - lid

De doelen van de MR voor het jaar 2018/2019 zijn (in willekeurige volgorde):
•
•
•

Verdere professionalisering MR
Aandacht voor consequenties van de groei
Ouderbetrokkenheid

GMR
Anders dan eerdere jaren is er vanuit deze MR weer een afgevaardigde voor de GMR, om beter
betrokken te blijven bij de GMR én meer inbreng te kunnen hebben. Vast agendapunt op de
vergaderingen is geworden "Wat in te brengen in de GMR".

Professionalisering
Het MR-reglement en -activiteitenplan zijn up to date gemaakt. Activiteitenplan en MR Jaarverslag
zijn op de website gepubliceerd. De informatie in jaarboekje en schoolgids is gecontroleerd en
gecorrigeerd of aangevuld.

Ouderbertrokkenheid
Twee leden van de MR hebben het congres van WMS bijgewoond, met als thema Contact met de
achterban. De MR heeft vier keer een bijdrage geleverd aan het weekbericht (in september, februari,
maart en mei). De MR heeft in mei met een kraam op de lentemarkt gestaan. Er was ruimte voor
ouders om met de MR in gesprek te gaan, maar er werden vooral zaadbommen gekneed! Het
vergrootte wél de zichtbaarheid van de MR. Een aantal ouders heeft notulen opgevraagd nadat deze
mogelijkheid werd gemeld in een weekbericht.
De MR heeft in een weekbericht het verkeersplan, dat in september in werking trad (Kiss&Ride
strook, verruiming openingstijden, gebruik voordeur, pleinwacht) actief ondersteund.
De MR is door ouders van de school gevraagd om steun te betuigen voor behoud van een fietstunnel
onder Ring Zuid. Uiteindelijk is de fietstunnel behouden gebleven (tussen Rivierenbuurt en
Papiermolen); actie vanuit de MR's van Widar en Parcival is niet nodig geweest.

Schooljaarplan 2018/2019
De MR heeft in september ruim aandacht besteed aan het schooljaarplan 2018/2019, mede omdat
er vanuit Athena een nieuw, eenvoudiger format (de A3-methode) werd geïntroduceerd én de
schoolinspectie alleen nog ZIEN als verantwoordingsmethode accepteert (en niet meer de
Regenboogmethode). In november is het schooljaarplan goedgekeurd.

AVG
Toepassing van de AVG (de nieuwe privcaywet) heeft zijn beslag op de school. Direct gevolg is dat de
weekberichten niet meer op de Widar-website staan. Ouders moeten expliciet toestemming geven
voor uitwisseling van adresgegevens binnen de klassen. Dineke Linzel en Gerda Bos zijn beide
aanspreekpunt voor AVG. AVG gaat ook om bewustwording, in weekberichten, notulen,
activiteitenplan, schoolkrant.

Huisvesting
Dineke Linzel en Dineke Tempel hebben in februari gegevens voor een nulmeting aangeleverd t.b.v.
een gemeentelijk huisvestingsplan voor vier jaren. SKSG zoekt oplossingen voor 2019/2020. Er moet
ook een oplossing komen voor een 2e zesde klas en de wachtlijsten zijn groter dan voorheen. Het
idee voor een nevenvestiging is weer ter sprake gekomen. In Beijum is een leegstaand gebouw
beschikbaar. Echter, alles blijft afhangen van de gemeentelijke huisvestingsplannen.

Vakantieplanning
De vakantieplanning is in april goedgekeurd.

Begroting en formatie
De begroting is in maart goedgekeurd. Bij de formatie zijn de werkdrukgelden regelmatig genoemd,
waaruit o.a. de onderwijsassistenten worden gefinancierd. In plaats van een extra leerkracht natuur
en milieu is gekozen voor eurtimie en dans. De personeelsgeleding is in april akkoord gegaan met de
conceptformatie. In juni is de formatie definitief vastgesteld.

Pilot De bewegende klas
Er is in de vergadering een aantal keer gesproken over de pilot Bewegende klas. In juni was nog niet
bekend of de pilot definitief plaatsvindt.

Athena schoolplan 2019-2023
In juni is gesproken over het Athena schoolplan 2019-2023 dat in september 2019 bij de inspectie
moet worden aangeleverd.

