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BESLUITEN SCHOOLJAAR 19-20
.
NR.

DATUM

WAT

1

20190917

MR stemt in met ontwikkeltijd

2

20190917

MR stemt in met PTA’s ’19 - ‘20

3

20190917

LMR en OMR geven instemming om schoolgids (na de gegeven wijzigingen) te versturen naar
inspectie, kwaliteit is niet ok, maar er is geen tijd om dit nog aan te passen voor 1 okt.

4

20191003

MR stemt in met Dyslexie- en Dyscalculiebeleid

5

20191008

MR stemt in met Examenreglement 2019/2020

6

20191031

MR stemt in met beleid interne verschuivingen

7

20191126

MR stemt (na aanpassing) in met klachtenregeling

8

20191126

MR stemt in met klokkenluidersregeling

9

20191126

MR stemt (na aanpassing) in met protocol cameratoezicht

10

20191126

MR stemt in met componentenmethode

11

20191126

MR stemt (na aanpassing) in met protocol stapelen

12

20191126

MR geeft positief advies m.b.t. begroting jan ’20-jul ‘20

13

20191126

MR stemt in met preventie medewerkers en plan van aanpak

14

20191126

MR stemt in met gedrag- en integriteitscode

15

20191217

MR stemt in met TTF zwangerschapsbeleid

16

20191217

MR stemt in met klachtenregeling.

17

20191217

MR stemt in met beleid cameratoezicht

18

20200407

MR geeft positief advies m.b.t. inkoopbeleid

19

20200407

MR geeft positiefadvies m.b.t. vakantieplanning 20-21

20

20200407

MR geeft instemming voor de planning van de 5 roostervrijedagen voor docenten

21

20200407

MR geeft positief advies over profiel RvT

22

20200528

MR stemt in met wijziging datum dyslexie- en dyscalculiebeleid

23

20200612

MR stemt in met plan van aanpak werkdrukverlichting

24

20200618

MR stemt in met start-up plan 20-21

25

20200630

MR geeft positief advies op begroting 20-21

26

20200705

MR stemt niet in met stemprocedure taakbeleid zoals 4-7-20 in voorgelegd door BUI
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• CONTACT: MR@SGDEOVERLAAT.NL

DOEL
De medezeggenschapsraad
(MR) van SG de Overlaat wil
u informeren over:
- Veranderingen in de
samenstelling;
- Activiteiten;
- Wettelijke kaders;
- Wat dit jaar aan bod is
gekomen.
Wij willen u met dit
jaarverslag betrekken bij de
onderwerpen die wij in de
vergaderingen hebben
behandeld.

WETTELIJKE
KADERS
Volgens de WMS (Wet
Medezeggenschap
Scholen) moet er op iedere
school een MR zijn. Binnen
de MR vindt overleg plaats
tussen ouders, personeel,
leerlingen en
directie/bestuur over
beleidspunten van de
school. De MR heeft in een
aantal belangrijke zaken
instemmingsrecht, dit
betekent dat voor de
invoering van sommige
zaken goedkeuring van de
MR nodig is. Bij andere
aangelegenheden heeft de
MR advies- en/of
initiatiefrecht.

SAMENSTELLING
Dit schooljaar zijn Renate Hötzel en Wilma Klip gestart in de PMR. Halverwege
dit schooljaar is Marloes van der Lee begonnen om aan het einde van dit
schooljaar de voorzitter van de ouderraad en tevens lid van de oudergeleding
van de MR Margreet Ophorst goed te kunnen vervangen. Aan het eind van dit
schooljaar is Ellen Vissers gestopt bij de MR.
De MR bestaat per 1 augustus 2020 uit:
- Renate Hötzel (kwaliteitsmedewerkster))
- Jan van Erp (docent HBR)
- Kirscha Kievits, voorzitter (docente Duits)
- Jasper Klerks (docent Engels)
- Iris Muijzelaar (docente maatschappijleer)
- Wilma Klip, secretaris (docent HBR)
- Marloes van der Lee (voorzitter ouderraad)
- Mariëlle Aarts (ouder)
- Anyes Bertenss (ouder)
- Britt Coenen en- Sanne Ebbing (leerlingen)
- Leerling (vacature)

ACTIVITEITEN
De MR heeft naast de formele en informele vergaderingen ook een op maat
gemaakte cursus door bureau Simons samen met een aantal leden uit het MT
gevolgd, waarin veranderprocessen binnen de school centraal stond. Om
gezamenlijk aan een cursus deel te nemers met het belang van ons onderwijs
in de hoofdrol is als waardevol ervaren
Ook heeft de MR een “World café” georganiseerd voor het gehele personeel.
In diverse groepen werd er over de volgende onderwerpen gediscussieerd;
Convenant en vrijgekomen geld: flexrooster, ontwikkeltijd, scholing, werkdruk.
Een aantal uitkomsten/ideeën zoals inzet werkdruk verlichtende maatregelen
zijn door de organisatie gebruikt. Deze middag is afgesloten met een
inspirerende uiteenzetting van Tim Ovington over het onderwijs.
Doel van deze bijeenkomsten was om een beter contact en meer bewustzijn
te genereren met de personele achterban en om te horen wat er op de
werkvloer leeft, zodat dit eventueel terug kan komen in toekomstige
vergaderingen.
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VERGADERINGEN& INFOBLAD
In het schooljaar 2019-2020 heeft de MR 5x vergaderd met de directeur/bestuurder (D/B), 1x met de Raad van
Toezicht (RvT) en 1 themabijeenkomst met RvT en hebben wij nog 7 x informele vergaderingen gehad. De MR
heeft in de Corona periode de vergaderingen via Teams doorgang laten vinden. Het Info blad verschijnt zo’n 5
maal per jaar
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de onderwerpen die in de vergaderingen aan bod zijn gekomen.
Sinds schooljaar 18-19 worden de notulen niet meer verspreid maar werkt de MR met een beknopt infoblad m.b.t.
besluiten en algemene zaken die op een veel overzichtelijkere manier met het personeel gedeeld worden.

BELEID
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Jaarrekening 2018
Beleid interne verschuivingen
Formatieplan
TTF zwangerschapsbeleid
Begroting jan-jul 2020
Klachtenregeling
Klokkenluidersregeling
Protocol Cameratoezicht
Invoering componenten regeling
Preventiemedewerkers en plan van
aanpak
Gedrag- en integriteitscode
Inkoopbeleid
HHR
Begroting
Bevorderingsbeleid
Algemene schooltaken
Wijziging taakbeleid/takenlijst
Schoolplan

MR
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Wijze en frequentie van samenwerking
met RvT
Samenstelling, en verantwoordelijkheden
RvT
Rol bestuurder en MR
MR reglement/MR statuur
HHR MR
MR infoblad
MR cursus
MR budget
Jaarverslag MR
MR middag

PERSONEEL
−
−
−
−
−
−

Ontwikkeltijd – uitstel PB aanvraag
Grote takenlijst
Invulling ouder/leerling geleding MR
Bijzonder- en kortlopend verlof en
vervanging in verband met ziekte
Ontwikkeltijd
Extra bekostiging werkdruk verlichtende
maatregelen

ONDERWIJS
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Onderwijstijd 18-19, 19-20, 20-21
PTA’s
Schoolgids (OMR, LMR)
Examenreglement
Dyslexie en dyscalculie beleid
Antipestprotocol
Leerlingenstatuut
Protocol stapelen
Projectplan vernieuwd onderwijsmodel
Vakantieplanning 20-21
Diverse Covid19 gerelateerde zaken
Anti Pest protocol
Ouderbijdrage
Excellentieprofiel
Evaluatie thuisonderwijs
45 minuten rooster
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