


1. Samenstelling MR

Oudergeleding
Jill Sawade (voorzitter)
Mo Arab (penningmeester)
Nienke Schermerhorn

Personeelsgeleding
Karin Klein
Michelle Lebouille- Staal/ Randy de Graaf
Karin Bionda

In het schooljaar 2019- 2020 bestond de MR uit zes personen; drie vertegenwoordigers van de
personeelsgeleding en drie van de oudergeleding.

2. Werkwijze

De MR bestaat uit ouders en teamleden die graag willen meedenken, meepraten, adviseren en
meebeslissen over beleidsonderwerpen die direct betrekking hebben op onze school.
Er is  zes keer vergaderd in het schooljaar 2019-2020:

• Data: Notulist

• woensdag 25 september 2019 Karin Klein
• Woensdag 13 november 2019 Mo Arab
• Woensdag 15 januari 2020 Nienke Schermerhorn
• Woensdag 12 maart 2020 Karin Bionda
• Woensdag 22 april 2020 xtr Randy de Graaff
• Woensdag 27 mei 2020 Nienke Schermerhorn

De vergaderingen vonden plaats in het schoolgebouw Montessori, Salland 38, in de avonduren. In
verband met covid is af en toe via de computer deelgenomen aan vergaderingen. De vergaderingen
werden terdege voorbereid. De algemene MR vergaderingen vonden in bijzijn MR-leden plaats.

De notulen van de vergaderingen van de MR werden naar de MR-leden en de directie verstuurd en
worden op de website worden geplaatst door Randy. De agenda van de MR-overleggen worden  een
week voor het overleg door de PMR verstuurd naar de ouders per Social Schools. Het personeel
wordt van het overleg op de hoogte gebracht.

3. De rechten van de MR

In de Wet Medezeggenschap (WMS) is een aantal regels en rechten voor de MR vastgelegd om de
noodzakelijke betrokkenheid van de MR bij de totstandkoming van belangrijke beslissingen te
benadrukken. Ze kunnen door de MR worden gebruikt als instrument om de eigen positie te
versterken bij de ontwikkeling van beleid.
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Informatierecht
De directie moet de MR zowel gevraagd als ongevraagd, alle informatie verstrekken die de MR in
redelijkheid voor zijn taak nodig heeft. Op grond van deze informatie kan de MR conclusies trekken
over het huidige beleid en wordt de MR (tijdig) in staat gesteld om zich te beraden op zijn
betrokkenheid en inzet bij het nieuw te ontwikkelen beleid. Het informatierecht van de MR beperkt
zich tot die gegevens waarover het bestuur of de directie zelf beschikt.

Initiatiefrecht
De MR kan, over alle zaken die betrekking hebben op school, voorstellen doen en hierover met het
bestuur in overleg treden.

Advies- en instemmingsrecht
De MR heeft bij een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. Deze
bevoegdheden worden toegekend in de WMS, in het medezeggenschapsreglement van de MR en in
de geldende CAO.

De MR kan bij onvoldoende expertise externen om informatie en/of advies vragen.
Van de AOB (De Algemene Onderwijsbond) ontvangt de MR brochures en tijdschriften om op de
hoogte te blijven van de actuele onderwerpen en nieuwe ontwikkelingen binnen onderwijsland. Deze
tijdschriften vormen een nuttige bron van informatie.

4. Taken en uitvoering
Onderstaand volgt een beknopte weergave van onderwerpen waar de MR dit schooljaar mee belast is
geweest.

Fusie CPOW en MOP
In principe staat niks een fusie nog in de weg, heeft de voorzitter (Erik Abbink) aangegeven. Er is een
intentie tot een fusie en ook de GMR van CPOW heeft nieuwe leden die in de financieel gezonde
MOP mogelijk een goede partner zien. Komend schooljaar zal dit voortgezet worden.

Momenteel betekent het dat CPOW en MOP als aparte organisaties onder 1 koepel vallen.

MOP is binnen de huidige constructie wel zichtbaar binnen CPOW. Zichtbaarheid van eigen identiteit
binnen CPOW MOP kan leiden tot meer erkenning en de fusie bespoedigen.

Begroting MOP
De MR heeft de begroting goedgekeurd. Het jaar 2020 is met een  positief resultaat afgesloten. De
prognose voor 2021 is wederom positief. De liquiditeit zal verbeteren.

Prognose & formatie
224 lln, op 1 okt 2020 (OB 61, MB 78, BB 85) prognose is assen met een gemiddelde grootte van 25.

Voorstel van management om 8 groepen te behouden is aangenomen. Dat betekent dat er geen

wijzigingen zijn in het aantal klassen er vindt een verschuiving plaats in de bovenbouw.  Er zijn 27 lln

per klas nodig om de klassen rendabel te houden.

Door management is gekozen om een peutergroep in het pand op te nemen. Op die manier zou

nieuwe aanwas in de onderbouw meer gegarandeerd zijn. Sportify leidt dit.

Door een grote aanwas in de onderbouw is in maart een derde kleutergroep gestart.  Deze groep is in

de hal gestart, daar de peutergroep het extra lokaal in gebruik heeft genomen. De peutergroep zal in

het schooljaar 2020-2021 verplaatsen helaas moeten verplaatsen naar het Baken. zodat de kleuters

een volwaardig lokaal tot beschikking hebben.
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werkdrukverlichting

Er wordt sinds een aantal jaar geld beschikbaar gesteld vanuit de overheid om werkdrukverlichting

tot uiting te laten komen binnen de school en bij het lerarenteam. Voor schooljaar 20-21 wordt dit

geld besteed aan de inzet van een onderwijsassistent en leerkrachten die extra lessen bieden.

Vakantierooster
De MR heeft haar instemming verleend aan het vakantierooster 2020-2021

MR-statuten en huishoudelijke reglement
Deze zijn gewijzigd en akkoord bevonden.

Samenwerking OV

Er is geen samenwerking geweest tussen OV en MR. Komend jaar zal er opnieuw contact worden
gelegd met nieuwe OV. De OR heeft schenking gedaan om Atelier uit te bouwen.

Herinrichting schoolplein:
Er wordt nog gezocht naar financiën. Daarover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Financiën
voor verdere ontwikkeling van het terrein blijven komend jaar op de agenda terugkomen.

Zichtbaarheid MR:
MR is dit jaar te weinig zichtbaar geweest. Afspraken zijn gemaakt om te communiceren via ‘Social
Schools’. Communicatie verloopt via Karin Klein en Randy de Graaff . Zij zullen de agenda en notulen
via de website verspreiden. Evenals het jaarverslag.

Corona: We hebben besproken over welke maatregelen er genomen moesten worden en op welke
manier we deze konden waarborgen.

Werving nieuw OMR-lid: Mo zal ons gaan verlaten komend schooljaar, we hebben een oproep voor
nieuwe leden gedaan en daar is een reactie op gekomen van Amanda Persijn. Welkom!

5 Vooruitblik 2020-2021
Voor het schooljaar 2020-2021 staan onder meer de volgende punten op de agenda:

• Leerlingenaantal

• Financiën

• Formatieplan

• Samenwerking OV

• Herinrichting schoolplein

• Managementstructuur/communicatie

• Fusie CPOW/MOP
• Verkeersveiligheid
• Covid 19
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De MR wil graag tijdig reageren op ontwikkelingen en op voorstellen van de schooldirectie. Omdat we
vooruit willen kijken en we ons willen voorbereiden op wat er komen gaat, maken we gebruik van een
jaarplanning. Hierdoor weten we als MR wanneer we moeten beginnen met het bespreken van
onderwerpen om op het tijdstip dat er advies of instemming wordt gevraagd, goed voorbereid zijn.
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