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VOOR ZEER MOEILIJK LERENDE KINDEREN (ZML)

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Rafael voor het schooljaar
2019-2020. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar
mee bezig heeft gehouden.
Samenstelling
De medezeggenschapsraad 2019-2020 bestaat uit 6 leden.
Oudergeleding
Marionne Lips
Arjon Kalter
Jon Doppen (onderbouw)
Personeelsgeleding
Karlijn Blaas
Jeanette Krouwel
Ida Vissers
◊ Naast de formele MR-geleding sluit de directie een gedeelte van elke MR-vergadering aan.
Waar staat de MR voor
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies en instemming
moet vragen. In het geval van advies, mag de MR alleen haar mening geven, instemming bekent dat de
MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De visie van de MR is het realiseren van een sterke
MR die goed op de hoogte is van de actuele ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor het
onderwijspersoneel, leerlingen en ouders. Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een
klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders en personeel met vragen of opmerkingen.
Vergaderingen
De MR is afgelopen jaar zes keer bij elkaar geweest. Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals
beschreven in het MR-jaarplan 2019-2020, is de MR ook actief geweest ten aanzien van onderstaande
speerpunten.
Speerpunten 2019-2020
•
Stakingen en het wel of niet doorbetalen van de stakers door het bestuur.
•
Nieuwe protocollen en gedragsregels.
•
Ook de Coronamaatregelen zijn gevolgd door de MR leden. En zo ook het gegeven thuisonderwijs.
•
Een speerpunt was en is nog steeds de nieuwbouw. Maar door de nieuwe stikstofregels en de lange
tijd die het kostte voordat er een omgevingsvergunning is, hebben wij als MR enkel steeds opnieuw
de stand van zaken bijgehouden. Pien heeft ons iedere vergadering uitgebreid bijgepraat over de
ontwikkelingen.
•
Het nieuwe functieboek dat wordt ontwikkeld door het bestuur wordt in de GMR besproken, wij
volgden het proces, maar hebben hier geen inbreng in.
•
Tot slot was het zaak weer nieuwe ouders te enthousiasmeren, aangezien twee ouders de MR gingen
verlaten. We zijn blij dat ook dit gelukt is.
Vooruitblik 2020-2021
We hebben eind van het seizoen afscheid genomen van Jon Doppen en Marionne Lips en hun hartelijk
bedankt voor hun inzet. Anneke Weenen, moeder van Catrien uit groep Hond (nieuwe seizoen Paars)
heeft aangegeven lid te willen worden van de MR. Zo ook Femmy Verhulst, moeder van Thijs Verhulst uit
groep Pauw (komend jaar Vlinder)
We blijven onder andere de nieuwbouw volgen, hiervoor zal opnieuw een lid zitting gaan nemen in de
klankbordgroep.
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