Jaarverslag MR basisschool De Vest
Schooljaar 2019 - 2020

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2019/2020 van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool
De Vest. In dit verslag legt de medezeggenschapsraad verantwoording af over de activiteiten
en de resultaten. Deze verantwoording is openbaar: vandaar dat het verslag na de laatste
vergadering van dit schooljaar op de website van basisschool De Vest wordt gepubliceerd.
De MR heeft instemmings‐ en adviesrecht. Dit houdt in dat de MR de schoolleiding adviseert
en na overleg, instemming verleent of (gemotiveerd) onthoudt, aan voorstellen van de
schoolleiding. Om die reden woont de directeur van de school, Miranda de Graauw, de MR‐
vergaderingen bij: zij kan de onderhavige zaken zelf het beste voorleggen en toelichten. Ook
de besproken zaken worden na elke MR vergadering gepubliceerd in de nieuwsbrief.
De MR verzoekt u uw meningen, wensen, ideeën en/of verzoeken kenbaar te maken bij een
van de leden van de MR. Ook bent u altijd welkom om aan te schuiven bij een vergadering.
Graag tot ziens!
Namens de MR,
Marian Bolte
MR De Vest

De samenstelling van de MR
De MR bestaat uit vier leden: twee vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en
twee vertegenwoordigers van de leerkrachten (personeelsgeleding). Voor het schooljaar
2019‐2020 was de samenstelling als volgt:
Oudergeleding
Noortje Neervoort
Ben Beerens (voorzitter)
Personeelsgeleding
Marian Bolte
Kim Schilders
De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hier wordt overleg gevoerd met
het college van bestuur van de stichting KempenKind, waar ook De Vest onder valt. De GMR
bestaat uit 10 personen, 5 personeelsleden en 5 ouders van de 17 scholen van onze
stichting. Personeelsleden en ouders van de stichting kunnen zich kandidaat stellen. De MRen kiezen daarna de GMR voor een periode van 2 jaar. Namens De Vest zitten sinds dit

schooljaar Esther de Mol (personeelsgeleding) en Karlijn van Hoof (oudergeleding) in de
GMR.

Vergaderingen
De vergaderingen zijn openbaar en worden via de website en nieuwsbrief aangekondigd.
Elke ouder is van harte welkom om de vergadering als toehoorder bij te wonen. We
vergaderen minimaal zes keer per jaar en werken met een jaarplanning en een agenda. Er
zijn jaarlijks terugkerende punten, die op deze manier op de juiste wijze besproken worden.
Gedurende dit schooljaar is de medezeggenschapsraad vijf maal bijeen geweest.

Overzicht van besproken onderwerpen
De MR heeft zich dit schooljaar bezig gehouden met:
- Personele zaken; nieuwe leerkrachten
- Stand van zaken (nieuw)bouw/verhuizing
- Jaarplan 2019-2020
- Schoolplan 2019-2023
- De Vest quickscan
- Werkgroep verkeersveiligheid ivm bouw
- Veranderende schooltijden; TSO/BSO
Continurooster.
- SOP/Schoolgids/Jaarverslag
- Communicatie ouders
- Plusklas/klusklas
- Fruitbeleid
- Financieel jaarverslag (IR personeel)
- Nascholing MR leden en personeel
- Vakantierooster 2019/2020
- Schoolontwikkelingsplan
- Schoolbegroting bekeken en positief advies gegeven.
- Werkverdelingsplan
- Veiligheidsprotocol (incl. pest- en internetprotocol)
- Formatieplan en klassenindeling 2020-2021
- Schoolgids
- Coronatijd, online lesgeven
- Werkgroep communicatie (stagiaire Jessica)
- Samenstelling MR; aftredende en nieuwe leden
- Evaluatie afgelopen schooljaar

