Jaarverslag 2019-2020 MR De Opbouw
Introductie
De medezeggenschapsraad (“MR”) van basisschool De Opbouw bestaat uit 6 leden: 3
personeelsleden en 3 ouders. De medezeggenschapsraad is een beleidsorgaan dat
adviesrecht of instemmingsrecht heeft op bepaalde beleidsbeslissingen van het bevoegd
gezag (dat wil zeggen de directeur van De Opbouw).
Het schooljaar 2019-2020 begon als ieder ander schooljaar. De MR stelt aan het begin van
een schooljaar een activiteitenplan samen. Voor dit schooljaar had de MR besloten zich
nadrukkelijker op haar adviserende kerntaken te richten. In het kader van de
lerarentekorten was het eerste onderwerp van advies het vervangingsplan. In het
voorgaande schooljaar was het met veel kunst- en vliegwerk gelukt om steeds alle leerlingen
les te kunnen geven. Het vervangingsplan gaf aan hoe geprobeerd kon worden een afwezige
leerkracht te vervangen, of groepen te herverdelen en wanneer in uiterste situatie een klas
naar huis zou moeten worden gestuurd.
Zoals iedereen, werd ook de MR geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid toen de
scholen in maart sloten. Waar de MR normaal de mogelijkheid heeft om enkele weken na te
denken over een advies, moest nu snel worden gehandeld. Het opnieuw opstarten van het
onderwijs in de vorm van digitaal onderwijs had ook voor de MR de hoogste prioriteit. De
MR heeft na de start van het digitaal onderwijs de ervaringen uitvoerig doorgesproken met
het gezag. De school, kinderen, leerkrachten en ouders werden voor grote uitdagingen
gesteld. Uitdagingen die voor de een makkelijker te behappen waren dan voor de ander.
De MR sluit zich aan bij de wens van de school om extra aandacht te besteden aan hen
waarvoor het allemaal wat moeilijker was. Al met al overheerst het positieve beeld van de
manier waarop we met zijn allen deze tijd zijn doorgekomen. Ook is zo een impuls gegeven
aan het digitaliseren van het onderwijs waar we in de komende jaren ook van hopen te
profiteren. Ook bij de gedeeltelijke en later volledige heropening heeft de MR kunnen
adviseren zowel over de aanpak als de communicatie.

Samenstelling en bijeenkomsten van de MR
De MR bestond uit 6 leden en vergaderde met de directeur van De Opbouw. De MR wordt
op deze wijze van vergaderen uitgebreid en op efficiënte wijze geïnformeerd. Hierdoor
wordt volgens de MR juist een onafhankelijke invulling van haar taken mogelijk gemaakt.
In het schooljaar 2019-2020 nam de MR afscheid van Jan Wijnja (oudergeleding) die een
nieuw baan heeft aanvaard en deze niet kon combineren met zijn werkzaamheden voor de
MR. Daarnaast namen we afscheid van Annuska Senden (personeelsgeleding) en Michael
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van Hartskamp (oudergeleding). De laatste gaf aan beschikbaar te zijn voor een nieuwe
termijn zodat samen met de nieuwe leden Annelies Manders (oudergeleding) en Aline
Valckx (personeelsgeleding) alle posities weer konden worden gevuld.

Communicatie
De zichtbaarheid van de MR bij ouders is een blijvend aandachtspunt. Door de sluiting van
het schoolplein is dit er niet makkelijker op geworden. De MR heeft haar folder, voorzien
van foto’s en naam van de MR leden, geüpdatet. Deze folder staat ook op de website van de
school. De MR is via een eigen mailadres makkelijk te bereiken
opbouw_MR@salto-eindhoven.nl
en de MR-leden onderhouden diverse informele contacten met de ouders.

Onderwerpen
De onderwerpen op de MR agenda variëren:
•

De schoolgids en de jaarkalender

•

Schooltijden en vakantierooster

•

Functiemix

•

School ondersteuningsplan

•

Begroting en exploitatie

•

Tevredenheidspeiling

•

Vreedzame school

•

Veiligheidsplan en Zorgplan

•

MR jaarverslag en Activiteitenplan

•

Kwaliteitskaarten (WMK)

•

Trendanalyses / Cito

•

Eindtoets groep 8

Schoolgids
De schoolgids beschrijft een groot aantal zaken over hoe de school georganiseerd is. De MR
heeft ingestemd met de schoolgids voor het komende schooljaar.

Eindtoets groep 8
In dit schooljaar werd geen eindtoets afgenomen. De adviezen waren in lijn met de
verwachtingen op basis van eerdere scores van de leerlingen en in lijn met eerdere jaren.

Lerarentekorten en vervanging bij ziekte
De landelijke problematiek van de lerarentekorten doet zich ook voor in Eindhoven. Dit
merkt de school vooral als er zieken zijn en vervangers moeten worden gezocht. De MR is in
het begin van schooljaar 2019-2020 betrokken geweest bij de vervangingsplannen en de
mogelijkheden om leerlingen zoveel mogelijk les kunnen blijven geven. De MR is positief
over het feit dat deze plannen zijn, maar voorziet dat de RIVM-maatregelen ter bestrijding
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van het corona-virus zullen leiden tot eerder thuisblijven van leerkrachten alsook de
vervangingsmogelijkheden beperken. Het onderwerp zal dus het komende schooljaar
blijvend onze aandacht behoeven.

Formatie/groepsverdeling
De formatie voor 2020-2021 is uitgebreid besproken in de MR waarbij ook diverse
alternatieve formaties besproken zijn. Deze alternatieven in overweging nemende, heeft de
MR zich positief uitgesproken over de door het bevoegd gezag voorgestelde formatie.

Financiële zaken
De MR is op verschillende momenten door de directie geïnformeerd over de financiële stand
van zaken m.b.t. De Opbouw. De financiële situatie van De Opbouw is onder controle en op
orde.

Tot slot
De MR van De Opbouw is een actieve raad, waarin in alle openheid gesproken wordt over
o.a. beleid, kwaliteit, personeel en onderwijsontwikkelingen. Zoals eenieder kijkt de MR
terug op een bijzonder jaar. We realiseren ons dat de inzet en betrokkenheid in het
afgelopen jaar nog veel groter is geweest dan in “gewone” jaren. Daarom wil de MR
iedereen hartelijk danken voor al hun inspanningen voor de school en de kinderen.
Het is altijd mogelijk een MR-vergadering bij te wonen. De vergaderdata zijn terug te vinden
op de schoolkalender en wij starten altijd om 20.00 uur. Voor het aanmelden van bijwonen
van een vergadering, vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij één van de MR leden of
via de mail naar
opbouw_MR@salto-eindhoven.nl

Eindhoven, September 2020
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Annuska Senden (secretaris 2019-2020)
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