Concept

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Emmaschool 2018-2019
Doel en werkwijze
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een vertegenwoordiging van de ouders
en een geleding van het team van de Emmaschool. De MR van de Emmaschool
bestond dit schooljaar uit acht leden, waarvan vier ouders/verzorgers van de school
en vier leden uit het team.
De MR vergadert doorgaans eens per vier weken. De directeur is bij het eerste
gedeelte van deze vergadering aanwezig om beleidsstukken toe te lichten,
beleidsvoorbereidende discussies bij te wonen en vragen te beantwoorden.
De MR houdt zich met name bezig met beleidsmatige zaken rondom de school en
overlegt daarover met de directie. De Medezeggenschapsraad heeft twee rechten:



Instemmingsrecht: dit betekent dat de MR kan meebeslissen over bijvoorbeeld
de besteding van schoolgelden en wijzigingen in het schoolplan.
Adviesrecht: wanneer de directie plannen maakt die betrekking hebben op de
organisatie binnen de school moet zij hierover advies vragen aan de MR.

Afhankelijk van de aard van de onderwerpen heeft de oudergeleding, de
leerkrachtengeleding of hebben beide geledingen advies of instemmingsrecht. Dit is
vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op sçholen (WMS). De MR heeft een
medezeggenschapsstatuut en -reglement.
Maandelijks heeft de MR een openbare vergadering waarin directeur deels aanwezig
is. De agenda van de MR wordt door de voorzitter in overleg met de directeur
opgesteld. Voorafgaand aan de vergadering maakt de directeur een informerend
memo. In dit memo staan bijzonderheden van de afgelopen maand en
verwachtingen voor de komende periode. Dit memo, vaste thema’s, de inbreng van
MR leden en andere informatie krijgen een plek in de vergadering. De geagendeerde
onderwerpen bespreken we en over beleidsvoornemens volgt advies of stemming.
De vastgestelde notulen worden gepubliceerd op de website van de Emmaschool.
Overzicht schooljaar 2018-2019
De MR gebruikte als leidraad voor de te behandelen onderwerpen het
activiteitenplan van de Emmaschool zoals vastgelegd in het Schooljaarplan. Aan het
begin van het schooljaar stelde de MR vast welke thema’s zij van belang vond én
gedurende het schooljaar aan de orde wilde laten komen. De speerpunten in dit
schooljaar waren: Vernieuwbouw, de vorming van een integraal kindcentrum (IKC),
tevredenheidspeilingen en het volgen van het leerkrachtentekort.
Gedurende het jaar zijn daar actuele thema’s aan toegevoegd. De MR heeft de
onderwerpen binnen de geplande vergaderingen goed kunnen behandelen. Deze
verliepen in een prima sfeer waarin ruimte was voor verschillende meningen en goed
naar elkaar werd geluisterd. Bij alle vergaderingen was de directeur het eerste deel
aanwezig. Details over besluiten en adviezen staan in de maandelijkse notulen van
de MR op de website:
https://kindcentrum-emmaschool.nl/onsonderwijs/medezeggenschapsraad.html

Vernieuwbouw
De MR heeft de ontwikkelingen van de vernieuwbouw dit jaar actief gevolgd. Het
proces duurt lang en het huidige schoolgebouw kampt met gebreken. De MR heeft in
een brief aan Plateau aangegeven zich grote zorgen te maken over de huidige staat
van gebouw en onderhoud:
- De hygiëne op school
- De volle ruimtes
- Het meubilair
Naar aanleiding van deze brief heeft Plateau budget beschikbaar gesteld voor het
alvast vernieuwen van het meubilair. Ook kwamen er urinoirs bij de groepen 5 en 6,
als hygiënemaatregel voor de toiletten. Door de beperkingen van het huidige gebouw
is een oplossing voor de volle ruimtes niet voorhanden.
Omdat de gemeente in haar leerlingenprognose uitgaat van een lager toekomstig
aantal leerlingen dan de school is ruimtegebrek ook voor de vernieuwbouw een
aandachtspunt. Voor het schooljaar 2019/2020 is een aanvraag voor een extra
klaslokaal gedaan bij de gemeente in verband met het leerlingenaantal en aantal
klassen.
De MR blijft de voortgang van het project vernieuwbouw volgen. Ook in relatie tot de
kinderopvang waarvoor niet de gemeente maar Plateau voor financiering moet
zorgen.
Integraal Kindcentrum
Vorig schooljaar is de Emmaschool van start gegaan als Integraal Kindcentrum
Emmaschool. Deze vorming heeft gevolgen gehad voor de directeur en ook voor de
medezeggenschap. Voor de school blijft dit de MR, voor de buitenschoolse
activiteiten is daar een overlegorgaan bij gekomen in de vorm van een
oudercommissie. De MR heeft kennisgemaakt met de oudercommissie en de
samenwerking heeft vorm gekregen tijdens verschillende overlegmomenten over
onderwerpen waar beide organen medezeggenschap hebben. Voorts heeft de
directeur de MR op de hoogte gehouden over de manier waarop het IKC steeds
verder is ontwikkeld en de consequenties die dat heeft. Meest concreet is het
schoolplan, dat voor het eerst een IKC-plan 2019-2023 werd. Zowel MR als
Oudercommissie hebben input gegeven bij het tot stand komen van dit plan.
Nieuwe directeur
Aan het einde van het schooljaar liet de directeur van het IKC weten de Emmaschool
en Plateau te verlaten. Op korte termijn is daarop een vergadering belegd met de
MR, de oudercommissie en de bestuursvoorzitter van Plateau. Zowel vanuit de
leerkrachtengeleding als de oudergeleding neemt een lid van de MR deel aan de
benoemingsadviescommissie (BAC). De MR heeft adviesrecht en heeft uitgesproken
aan te willen sturen op tempo en een eventuele overgangsperiode zo kort mogelijk te
laten zijn. Tevens is het belang van een zo full-time mogelijke interim vervanging
onderstreept. Daarop is de sollicitatieprocedure nog voor de zomervakantie in gang
gezet.
Leerkrachtentekort
Het werven van personeel is tot nu toe altijd gelukt en ook uit landelijke peilingen

blijkt dat het lerarentekort in Assen en omgeving vooralsnog minder groot is dan in
andere delen van het land. Echter, de personeelsbezetting blijft lastig en het komt
voor dat een klas naar huis moest worden gestuurd bij ziekte. Ook speelt mee dat de
school weinig laatstejaars PABO-studenten krijgt toegewezen die na hun stage de
benodigde uren kunnen opvullen.
Tevredenheidspeilingen en ouderbetrokkenheid
Helaas heeft slechts 42% van de ouders de ouderenquête aan het begin van het
schooljaar ingevuld. Zeer opvallend is de slechte score op hygiëne door zowel
ouders als personeel. Het advies van de MR om bijvoorbeeld twee keer per jaar een
intensieve schoonmaak te houden is dit schooljaar niet opgevolgd.
Naar aanleiding van verschillende oudersignalen wordt afgesproken dat de school
een ouderenquête gaat houden over in elk geval het ouderportaal & de app, de
schoolshirts en ouderhulp.
Verkeerssituatie rond de school
De MR heeft uitgesproken zich zorgen te maken om de verkeerssituatie rond de
school. Veel ouders houden zich niet aan de gentleman’s agreement om niet in de
straat te parkeren. De verkeersouders hielden opnieuw acties en de school heeft
contact met het stadstoezicht van de gemeente.
Leerlingenraad
Voor de vijfde keer vond de jaarlijkse vergadering met de leerlingenraad plaats. Het
was weer inspirerend om te horen wat de leerlingen vinden van de school, wat goed
gaat en wat beter kan.
Financiën en Formatie
De beschikbare financiën en formatie heeft tot een goede verdeling geleid van
leerlingen over de klassen.
Gedurende het jaar heeft de MR positief advies uitgebracht over danwel ingestemd
met het schoolplan, het veiligheidsplan, de voorgestelde groepsindeling 2019-2020
en de schoolgids 2019-2020. Voor het schooljaarplan 2019-2020 werd besloten deze
in de eerste vergadering van het komende schooljaar te agenderen.
Bemensing MR
In januari 2019 is Paul te Riele toegetreden tot de oudergeleding van de MR. Bart
van Reij nam afscheid.
Communicatie van MR naar ouders
De notulen van de MR vergaderingen werden na vaststelling op de website van de
Emmaschool gepubliceerd. De MR heeft tevens het plan opgevat om in
samenwerking met de leerlingenraad een informatie-avond voor ouders te
organiseren. Mogelijke onderwerpen zijn het pestprotocol (Kanjer) of Da Vinci.
Contact
De MR is er voor ouders, leerkrachten én leerlingen. Als je een vraag hebt of je wilt
iets kwijt over beleidsmatige zaken laat het ons weten. Dit kan via ons e-mailadres:
mr@emmaschool-assen.nl, maar schroom ook niet om één van ons aan te spreken

op het schoolplein.
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