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Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2020
Op 31.12.2020 bestaat de Medezeggenschapsraad uit de volgende leden:
Oudergeleding: Antoon van de Ven (voorzitter), Peter Notenboom (lid), Twan van Tiel (lid)
Personeelsgeleding: Lieke Jonkers (lid), Maud van Lier (secretaris), Marijke Goossens (lid)
Adviseur: Peter van Kreij (directeur)
Jaarverslag Medezeggenschapsraad Antoon van Dijkschool 2020
De Medezeggenschapsraad heeft in 2020 zeven keer vergaderd; Vanwege de Coronamaatregelen deels online.
De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden in de samenstelling van de MR:




De voorzitter, Antoon van Zeeland, treedt in de januari-vergadering af en wordt
opgevolgd door Ronald v.d. Ven van de oudergeleding.
Lygia Charles, PMR-lid, treedt met ingang van schooljaar ‘20/’21 af en wordt
opgevolgd door Lieke Jonkers.
Demi Bosch, PMR-lid en secretaris MR, treedt in de eerste helft van schooljaar
‘20/’21 af en wordt opgevolgd door Maud van Lier.

Hieronder een opsomming van de gesprekspunten in ’20 met een korte beschrijving ervan:









De financiële rapportages worden doorgenomen en zijn in lijn met de begroting AvD
’20 en de doelstelling om de reserves van SSOE weer op een verantwoord niveau te
brengen.
Afschaffing van de Vervangerspool SSOE: de WTF’s worden verdeeld over de
scholen.
Voorbereiding schoolplan 2021-2024. Door omstandigheden (Corona, voortgang
samenstelling Koersplan SSOE en ‘hereiking’ Visie AvD) is oplevering van het nieuwe
Schoolplan -met daarin onder meer verwerkt de input van de MR -vertraagd.
Onderzoek naar mogelijkheden om de stabiliteit in de groepsbezetting structureel te
verbeteren. Afgesproken wordt om de bevindingen voor te leggen aan de MR.
Het ziekteverzuimpercentage.
Alle IO-ouders worden door de oudergeleding MR schriftelijk over de eventuele
consequenties van het arrangement SWV PO – IO/groepen geïnformeerd.
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De notulen van de Leerlingraad worden doorgenomen.
Peter van Kreij informeert de MR over de ontwikkeling/voortgang aangaande:
-Onderwijsontwikkelingen (ontwikkeling doorlopende leerlijnen SO/IOVSO,
actualisering
Aannameprofiel, toetsachterstanden vanwege Corona)
-Realistie van een Instroomgroepje in samenwerking met/vanuit ORO-Binderen
- Combinatie onderwijs-zorg
- Renovatie SO
-‘Gezonde school’ / visieontwikkeling
-Personeelsbeleid in het kader van Carriѐreperspectief OP en in een later stadium
ook OOP.
Dit naar aanleiding van de nieuwe CAO. De GMR stelt dit beleid in 2020 vast.
-Overleg met stakeholders over het in onze regio verzorgen van onderwijs aan
leerlingen met
een ontwikkelingsleeftijd van 0-2 jaar zonder bijkomende lichamelijke
problematiek.
-Maaatregelen om het vak van leerkracht in het speciaal onderwijs te promoten en
om leerkrachten aan SSOE te binden.
-Algemene evaringen van nieuwe collega’s n.a.v. evaluatiebijeenkomst.
-Evaluatie gebruik PARRO
RisicoInventarisatie en Evaluatie: De MR stemt in met het plan van aanpak en wordt
over de voortgang en resultaten geïnformeerd.
Coronamaatregelen: Gedurende ‘20 stemt de MR in met het door het door het MT
voor de AvD -binnen de kaders van overheidsregelgeving- ontwikkelde
Coronabeleid.
De MR stemt in met het formatieplan en de vakantieplanning schooljaar ‘20/’21,
waarin extra studiedagen voor SO/IO zijn opgenomen.
De MR stelt de schoolgids ‘20/’21 vast.
De MR stemt in met onderzoek naar mogelijkheden om de onderwijstijden in het
belang van de leerlingen en het personeel zoveel mogelijk gelijk over 5 dagen te
verdelen. Dit onderzoek wordt gedaan door een werkgroep bestaande uit de MRleden en een afvaardiging van het MT.
De MR wil ‘zichtbaarder en bereikbaarder’ zijn voor haar achterban en stelt
daarvoor een eigen emailadres in: mr.antoonvandijkschool@gmail.com
De leden nemen deel aan een MR-training, speciaal voor en op locatie van de AvD.
Naar aanleiding hiervan is gestart met het samenstellen van een Activiteitenplan en
is de websitetekst over de MR aangepast.
De administratieve routing wordt geactualiseerd.
Er zijn afspraken (gemaakt) over de onderlinge informatie-uitwisseling tussen MROV en MR-GMR.
Voor verslag,
Antonita van Hoof
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