Jaarverslag MR Basisschool Edith Stein - schooljaar 2019-2020
Oudergeleding:
Personeelsgeleding:
Adviseur:

Carla van der Linden(2020*) en Laura van der Aa(2021*)
Christel van Lanen(2019*) en Annemieke Meerbach – Hamel (2021*)
Paul Verrijdt (directeur)
(*jaar van aftreden)

Visie
De MR van Basisschool Edith Stein is een zelfstandig functionerend orgaan, waarin meegedacht
wordt over de actuele onderwijs-gerelateerde ontwikkelingen en beleid op Basisschool 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
Schoolontwikkeling
Basisschool Edith Stein was dit schooljaar bezig met een visietraject schooljaar 2019-2020. Het team
heeft haar visie en kernwaarden geformuleerd samen met een begeleider van BCO Onderwijsadvies.
Hieruit zijn ontwikkeldoelen en streefbeelden gecreëerd. Basisschool Edith Stein is op weg naar een
professionele leergemeenschap (PLG) en er worden 2-3 ontwikkelthema’s gekozen voor de komende
jaren. Dit visietraject en de concretisering daarvan zal de komende jaren doorgezet gaan worden.
Wijziging schooltijden
Als MR zijn we zeer nauw betrokken geweest bij het traject naar het eventueel wijzigen van de
schooltijden met ingang van schooljaar 2020-2021.
Tijdens de welbevindingsgesprekken is een enquête onder ouders gehouden of zij geïnteresseerd zijn
in een eventueel continurooster. Uit de respons van 90% bleek dat het merendeel open staat voor
een eventuele wijziging van de schooltijden naar een continurooster.
Naar aanleiding hiervan zijn we verder gegaan met stap 3: het organiseren van een ouderavond.
Deze vond plaats op woensdag 19 november 2019. Een terugkoppeling op deze avond is per mail
verstuurd naar ouders. Vervolgens is op 9 december 2019 een brief met stembrief (raadpleging
schooltijden) uitgedeeld.
Er was een respons van 92%. Van alle ingeleverde stembrieven was 73% voor een continurooster
volgens het ‘5-gelijke-dagen-model’. De oudergeleding van de MR had vooraf vastgesteld en kenbaar
gemaakt de wens van de meerderheid (minimaal 51%) van de stemmers te zullen volgen.
Uiteindelijk is de invoering (in overleg met de MR) van het continurooster versneld door de
maatregelen rondom COVID-19.
COVID-19
In maart 2020 zaten we plotseling in een situatie van thuisonderwijs. Toen bleek dat de kinderen,
eerst met halve bezetting, weer naar school mochten zijn we als MR meegenomen in het besluit om
vervroegd het continu rooster wat per ingang van schooljaar 2020-2021 van kracht zou worden in te
laten gaan. In verband met alle voorwaarden en restricties vanuit de overheid was dit de beste
oplossing om de kinderen weer veilig naar school te kunnen laten gaan.
Ook in verband met COVID-19 heeft de MR digitaal vergaderd en is de jaarlijkse afsluiting samen met
de OR niet doorgegaan.

Werkwijze 2019-2020
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 Carla van der
Linden af als ouderlid van de MR. Na verkiezingen is als nieuw lid van de oudergeleding toegetreden:
Simone Vos (2023*). Christel v Lanen blijft voorzitter voor het komende schooljaar 2020-2021.
Toekomst: schooljaar 2020-2021
De MR heeft twee onderwerpen gekozen waarin zij zich proactief op wil stellen en waar in zij actief
mee wil denken:
•

•

Het visietraject is opgestart. Hieruit volgen streefbeelden en doelen die op een tijdlijn
geplaatst dienen te worden. Er moet een concreet plan komen voor het bereiken van de
doelen. De MR zal de kwaliteit en schoolontwikkeling verder blijven volgen.
Cluster basisschool Petrus en Paulus en basisschool Edith Stein

namens de MR: Carla van der Linden

