Jaarplan MR obs De Bonte Tol schooljaar 21/22
Werkplan
- De MR volgt in principe de jaarplanning zoals die is gepubliceerd in de werkmap MR
van de VOO. Ten einde de schoolleiding de gelegenheid te geven zich te concentreren
op de uitvoering van het jaarplan en de daarin opgenomen plannen van aanpak, zullen
we ons in dit schooljaar vooral beperken tot die agendapunten die de instemming c.q.
het advies van de MR behoeven. Aan het begin van het schooljaar 21/22 zullen we de
jaarplanning van de directie en die van de MR synchroniseren opdat meer
duidelijkheid ontstaat over hetgeen we van elkaar verwachten.
- De secretaris zal elke eerste van de maand bij directie zowel als MR kenbaar maken
welke punten er voor die maand aanstaan en voor de eerstvolgende vergadering ter
vaststelling of advisering geagendeerd zullen worden.

Wederkerende onderwerpen en aandachtspunten
- De MR-vergaderingen waarvoor geen evaluaties zijn geagendeerd, worden zonodig
begonnen i.a.v. de directeur (@Wilco). Dit kan fysiek zowel als digitaal gebeuren. Met
hem wordt de voortgang van de lopende agendapunten besproken en rapporteert hij
vanuit het directieoverleg binnen de SGH. Tijdens de drie “evaluatie-vergaderingen”
neemt hij altijd deel aan de vergadering. Tijdens deze drie vergaderingen worden het
jaarplan en de onderliggende deelplannen (PPO en NPO) geëvalueerd.
- Nadat wij uit deze vergaderingen afscheid hebben genomen van de directeur, volgt de
behandeling van de agendapunten en notulen van de MR en de GMR (@Mireille).
- zie ook “vergaderingen”
- Dit schooljaar zullen we ons meer gaan concentreren op de aandachtspunten die
worden aangedragen door het team, de OMR, de KAR en de klankbordgroep. De Wet
Medezeggenschap Scholen wringt de MR meer in de rol van een Raad van Toezicht en
dat is niet waar wij binnen De Bonte Tol naartoe willen. De MR wil een constructief
meedenkend orgaan zijn dat in harmonie met de schoolleiding en het MT meebouwt
aan een orerende school voor modern passend onderwijs.

Taakverdeling
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Voorzitter: Peter Kramer (Jaarplan MR & communicatie achterban OMR)
Secretaris/notuliste: Jamina van den Ende (Jaarverslag MR)
Interne communicatie: Maaike Lindhout
Linda Muller

Voor dit schooljaar zijn twee verkiezingen denkbaar: Linda en Maaike gaan tijdens de
bouwvergaderingen sonderen of er collegae geïnteresseerd zijn in deelname aan de PMR.
Jamina van den Ende heeft te kennen gegeven dat ze zich na haar zittingsperiode van drie
jaar wil concentreren op andere aspecten van het leven. Haar zittingstermijn van drie jaar
loopt in februari 2022 af.
Bij deze twee verkiezingen zullen wij de procedure volgen die bij wet is vastgelegd.

Vergaderingen
- De MR vergadert dit schooljaar zes keer op een woensdagmiddag/-avond life danwel
via Teams indien weer nieuwe maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het
Coronavirus van kracht worden. Drie van deze vergaderingen zijn speciaal bedoeld
voor het evalueren van het vigerende (jaar)plannen van de school en de besteding van
diverse “potjes”.

Klankbordgroep
- Juliane Eykelho
- Marije Kulker
- Afraa Alhaj

Kinderadviesraad
- Andrew en Jowil - groep 6
- Lena, Larissa en Kai- groep 7
- Mila en Miral - groep 8 (gedeeld voorzitter)

Communicatie
De OMR maakt gebruik van de volgende kanalen om haar achterban te informeren:
Social Schools
Website
Facebook
Nieuwsbrief
De PMR informeert haar achterban via de beschermde omgeving binnen Social Schools.
Wendy Vrijenhoek coördineert de publicaties intern.
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Pijnacker, 9 november 2021.

