MR jaarverslag 2019 - 2020
Het afgelopen schooljaar bestond de MR uit de volgende leden:
Personeelsgeleding: Alineke Kamperman, Marjolein Steen en Tirza Benschop
Oudergeleding: Gert Bouwman, Daphne Stemkens en Wendy Akkerman.
Dit schooljaar begonnen we goed. Na een jaar met een interim directeur was het bijzonder prettig
om met de nieuwe directeur Mendy Meenderink een frisse start te maken. Hoewel bekend was dat
er zaken waren blijven liggen, bleek al snel dat dat meer was dan voorzien. De MR heeft veel
waardering voor de wijze waarop Mendy deze uitdaging heeft opgepakt. Door het stellen van
duidelijke prioriteiten en open communicatie had de MR dan ook al snel veel vertrouwen in de
samenwerking met Mendy.
In de eerste maanden van het schooljaar werd onder aanvoering van Mendy door het team hard
gewerkt aan het wegwerken van de organisatorische achterstanden. Tegelijkertijd slaagde het team
erin de rust op school te bewaren en te focussen op de primaire taak, het geven van goed onderwijs.
De verbeteringen die in de afgelopen jaren op dat gebied zijn doorgevoerd begonnen duidelijk hun
vruchten af te werpen.
Ondanks de constructieve aanpak en enorme inzet is door overmacht niet alles goed verlopen. Met
name voor groep 3 en de daarbij betrokken leerkrachten was het best een lastig jaar. Maar ook dat
soort zaken werd in alle openheid met de MR gedeeld.
Over overmacht gesproken; dat het Corona virus er voor zou zorgen dat er snel moest worden
omgeschakeld naar digitaal thuisonderwijs had ook niemand verwacht. Maar ook deze uitdaging
werd door het team naar de mening van de MR goed gemanaged. De ervaring met een tijdelijk
continurooster is een waardevolle bijkomstigheid voor de afweging of dat op termijn voor de PWA
wenselijk en haalbaar is. Ook de combinatie van thuiswerken en halve groepen op school heeft veel
informatie opgeleverd die voor toekomstige beleidskeuzes van invloed kan zijn.
Uiteraard werd voor het overleg met de MR ook gebruik gemaakt van de digitale middelen. Ondanks
de pandemie heeft de MR thema’s die al langere tijd spelen onder de aandacht gehouden. Zo zijn de
groepsgrootte en groepsindeling, de plusklas, de inloop en het sociaal klimaat meerdere keren
besproken en inmiddels is het werk van de schoolpleincommissie voor iedereen zichtbaar.

In de reguliere overlegvergaderingen (zes in totaal) heeft de MR de volgende punten besproken met
Mendy:
1. Personele zaken:
•

Beleid bij een tekort aan leerkrachten, met name door (langdurige) uitval van leerkrachten

•

Formatie 2020-2021 en invulling werkdrukgelden

2. Onderwijskundige ontwikkelingen:
•

Resultaten eindtoetsen 2019-2020

•

Plusklas

3. Organisatie en beheer
•

Monitor Sociale Veiligheid PWA 2019

•

Concept locatie-ontwikkelplan 2020-2021

•

TSO

•

BSO

•

Voortgang Ouderbetrokkenheid 3.0

•

Schoolplein

•

Begroting

Ook heeft de MR geadviseerd over communicatie met ouders en leerkrachten en nam de MR
initiatief tot de organisatie van een informatieve ouderavond.
Naast de MR bestaat er ook een GMR binnen PCO Gelderse Vallei. In de GMR zitten
vertegenwoordigers van de MR van elke PCO school. Namens de PWA heeft Gert de GMR
vergaderingen bijgewoond.
Het nieuwe schooljaar is alweer begonnen. Helaas nog steeds onder invloed van de Corona
pandemie. Mogelijk blijft dat het hele schooljaar ons nog parten spelen. Laten we hopen dat dit niet
ten koste gaat van de ontwikkeling van de kinderen of het welzijn van de teamleden en ouders.
Schroom niet om ons te benaderen indien u vragen of suggesties heeft of vindt dat wij iets kunnen
verbeteren.

MR Kindcentrum Prins Willem Alexander
mr.wa@pcogv.nl

