Jaarverslag MR schooljaar 2018/2019
September 2018
- Cluster jaarplan wordt doorgenomen. Voor elk subdoel is er een collega vanuit het
MT aangewezen die het proces tussentijds bewaakt en waar nodig afvinkt en ook aan
het einde van het jaar is er samen met het team een algehele evaluatie. Er wordt
vanuit de MR een voor ouders begrijpelijk stuk beschreven rondom de punten van
het clusterjaarplan wat op de website wordt geplaatst.
- De oktobertelling wordt besproken: op deze teldatum telt onze school 152
leerlingen. We zullen komende jaren stabiel blijven met 6 groepen.
December 2018
- Gedragsprotocol wordt doorgenomen. Wijzigingen zijn besproken. De MR stemt in
met het protocol wanneer de wijzingen verwerkt zijn.
- Focus MR komend schooljaar: aanbod expressieve vakken versterken met hulp van
ons sociaal kapitaal.
- Wijzigingen in de nieuwe CAO: medezeggenschap voor leerkrachten is vergroot. Er
komt een werkverdelingsplan waarbij de PMR instemmingsrecht heeft.
- De Mariaschool gaat vanaf 2019/2020 de schooltijden aanpassen naar 8:30- 14:00
uur. De MR gaat op verzoek van directie onderzoeken wat de voorkeur van de
schooltijden is bij ouders van de Empel. Met de uitkomsten van dit onderzoek
bepalen we of we het formele traject voor aanpassing van de schooltijden zullen
starten.
Januari 2019
- Er zijn plannen vanuit de gemeente om de N616 in Erp open te breken voor
onderhoud. Hier moet een omleiding voor worden gerealiseerd. Er zijn zorgen over
het feit dat hierdoor mogelijk de verkeersveiligheid rondom de school in het gedrang
komt. In overleg met de directeur van de Mariaschool zoekt Leon daarom contact
met de dorpsraad van Erp en de gemeente Meierijstad. Er worden
verkeersremmende maatregelen getroffen .
- Sinds begin december werken alle groepen met Parro, een app die kan worden
ingezet om te communiceren met ouders. Er komt voortaan ook een aankondiging
via Parro wanneer de notulen van de MR worden gepubliceerd op de website.
- Er is een tussenmeting betreffende de enquête rondom voorkeur schooltijden.
Maart 2019
- Groepsindeling 2019/2020 wordt besproken. Er zullen weinig mogelijkheden zijn,
i.v.m. leerlingaantallen moet er gecombineerd worden. De MR beschrijft kaders bij
het maken van de groepsindeling die door het team kunnen worden gebruikt.
- De focus van de MR voor het komend schooljaar is het richten op mogelijkheden
rondom kunstzinnige vorming. De ideeën hierover zullen met de OR opgepikt worden
om het verder te gaan ontwikkelen. Iris gaat contact leggen met de Cultuurkade
hierover.
- Eindresultaat enquête voorkeur schooltijden: Er blijkt geen eenduidige meerderheid
te zijn voor een bepaald rooster schooltijden. Er was wel een lichte voorkeur voor
aanpassing naar 5 gelijke dagen model, maar door de MR was dit verschil niet

overtuigend genoeg bevonden om een wijziging te adviseren aan de directie. Over 2
jaar wordt er opnieuw een peiling gehouden om de voorkeur van ouders te blijven
volgen.
Mei 2019
- Er zullen twee nieuwe personeelsleden worden aangesteld voor de MR.
Zowel Rientje als Iris nemen afscheid. Ook voor de oudergeleding komt er een
vacature; Marieke neemt na dit jaar afscheid.
- Het werkverdelingsplan waar de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht bij
heeft (nieuwe CAO) wordt besproken.
Juni 2019
- De gezamenlijke OR van de Mariaschool en de Empel is beëindigd. Middels een brief
aan alle ouders is vermeld dat de oudergeleding van de MR gaat toezien op de
financiën van de Ouderraad. De wijziging van 1 vereniging naar 2 ouderraden is nu
geschied.
- De personeelsgeleding van de MR heeft ingestemd met het werkverdelingsplan.
- Stand van zaken MR punt jaarplan m.b.t. kunst en cultuur en inzet ouders. School
gaat meedoen aan de Cultuurloop. Een initiatief vanuit provincie Brabant om kunst
en cultuur verder te ontwikkelen op school. Dit past ook binnen de nieuwe visie op
de ontwikkeling van het kind in zijn totaliteit. Vanuit school, ouders en met de
ondersteuning van 'de cultuurloop' (cultuurcoördinator vanuit de
gemeente)wordt dit verder ontwikkeld.
- Volgend schooljaar zal Cindy Barten de plaats overnemen van Marieke Lakwijk.
Rientje Beekmans en Iris van Helvert worden vervangen door Thea Donkers en Ilse
van Helvoort.

