Jaarverslag MR bs Edith Stein - schooljaar 2018-2019
Oudergeleding: Carla van der Linden(2020*) en Laura van der Aa(2021*)
Personeelsgeleding: Christel van Lanen(2019*) en Manon Boks(2021*)
Adviseur: Paul Verrijdt (directeur)

(*jaar van aftreden)

Visie
De MR van bs. Edith Stein is een zelfstandig functionerend orgaan, waarin meegedacht wordt over de
actuele onderwijs-gerelateerde ontwikkelingen en beleid op bs. Edith Stein. Daarnaast vindt de MR
het van belang de landelijke onderwijsontwikkelingen in gezamenlijke verantwoordelijkheid te
volgen en waar nodig is, in bij te scholen.
De meest actuele onderwerpen van het afgelopen schooljaar:

-

-

-

Het volgen van de ontwikkelingen rondom de keuze voor de Eindtoets.
Afgelopen schooljaar is gekozen voor de digitale toets DIA. De MR is meegenomen in de
afwegingen om voor deze toets te kiezen. De eerste resultaten zijn bevredigend geweest.
Het volgen van de prestatieboxmiddelen en de werkdrukmiddelen.
Hiervoor is door het team een plan gemaakt welke aan het begin van het schooljaar ingezet
is. Na de kerstperiode is deze planning naar behoefte en na een evaluatie binnen het team
aangepast. Besloten is om deze planning meermaals per jaar onder de loep te nemen, te
evalueren en zo nodig aan te passen. Initiatief hiervan ligt bij het team. Als MR hebben we
aangeven dat het goed is om tussentijds bij te stellen afhankelijk van de situatie.
Het volgen van de kwaliteitszorg binnen Edith Stein. Als MR zijn we meegenomen in het
traject van kwaliteitsbewaking binnen Edith Stein en Skipov. Er wordt gewerkt met
belangrijke doelenkaarten en een meting basiskwaliteit en schoolklimaat. Deze manier van
werken is opgelegd door de overheid en zullen we verder blijven volgen voor Edith Stein.
Uitbreiding CT voor schooljaar 2019-2020. Manon Boks is voorgedragen als
locatiecoördinator. De MR moet instemmen met de wijziging van de schoolleiding en heeft
hiervoor goedkeuring gegeven.

Werkwijze 2018-2019
Leidraad voor de agenda is het actieregister/ jaarplan. Het actieregister wordt na iedere vergadering
bij gehouden en aangevuld. Notulen worden op toerbeurt gemaakt. Dit jaar treedt Manon Boks af als
teamlid van de MR. Annemieke Meerbach-Hamel (2021*) wordt het nieuwe teamlid. Christel v Lanen
blijft voorzitter voor het komende schooljaar 2019-2020.
Toekomst: schooljaar 2019-2020
De MR heeft twee onderwerpen gekozen waarin zij zich proactief op wil stellen en waar in zij actief
mee wil denken:
- lestijden Edith Stein
Er is een wisselend beeld over de tevredenheid met betrekking tot de lestijden. Ouders in de
onderbouw hebben meer behoefte aan wijziging van de lestijden dan de ouders in de
bovenbouw. Onderzoek is nodig bij ouders en het team om meer gespecificeerd te weten
wat zij willen met de schooltijden. We gaan uiterlijk december 2019 een definitieve keuze
communiceren. Communicatie naar ouders gaat in overleg met MR
- schoolontwikkeling mbv belangrijke doelenkaarten, meting basiskwaliteit en schoolklimaat
Dit zullen we komend schooljaar verder blijven volgen.

namens de MR: Carla van der Linden

