MR-overlegvergaderingen en MR-vergaderingen
Samenvattingen 2019/2020

De MR maakt van elke MR-vergadering een korte samenvatting en verspreidt deze onder ouders/verzorgers en
personeel via de nieuwsbrief en de website. Wilt u nog meer weten over ons en onze vergaderingen? Bekijk dan
ook eens de website https://obs-ijsselhof.nl/over-ons/mr/.
Elke ouder/verzorger en ook elk personeelslid mag de vergadering van de MR als toehoorder bijwonen. U kunt zich
aanmelden door een mail te sturen naar mr@obs-ijsselhof.nl.

12 december 2019





De MR heeft vragen geformuleerd over de begroting van de school.
De Personeelsgeleding van de MR stemt in met het Professioneel Statuut. Dankzij de Wet Beroep Leraar en
het Lerarenregister hebben leraren een duidelijke eigen verantwoordelijkheid gekregen. Hiermee hebben zij
zeggenschap over vakinhoud, didactiek, pedagogiek en het beoordelen van prestaties van leerlingen. Hoe
vervolgens aan deze zeggenschap vormgegeven wordt, wordt vastgelegd in het Professioneel Statuut.
De MR geeft met complimenten een positief advies over het SchoolOndersteuningsprofiel. In het
ondersteuningsprofiel wordt aangegeven welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

7 november 2019
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We staan stil bij de staking van 6 november. Door de wisselende berichten over steun van zowel de bonden
als OOZ voor deze staking, was dit een hectisch proces dat impact had. Personeel was blij met de
uiteindelijke steun van OOZ en heeft OOZ daarover geïnformeerd. Ook leuke reactie van ouders.
De MR waardeert de heldere procedures en de toelichting daarop die de school geeft over de werkwijze
omtrent het handhaven van de veiligheid van de schoolplein. Tegelijkertijd stelt de MR vast dat met deze
heldere procedures de snelheid van het herstel van onveilige situaties in haar optiek toch te wensen
overlaat. Aangezien OOZ een belangrijke rol heeft, wordt besloten aan de GMR te vragen welke rol zij hierin
kan spelen.
De MR krijgt op termijn adviesrecht rondom de schoolbegroting en bereidt zich daar op voor. In de
vergadering van november spreken we af een concrete vragenlijst voor de school te maken om de opzet,
dilemma’s, keuzes die gemaakt zijn bij de begroting goed te kunnen snappen en te kunnen wegen.
De MR keurt haar eigen begroting na enkele aanpassingen goed.
De MR keurt haar eigen jaarverslag na enkele aanpassingen goed.
De MR maakt werkafspraken ten behoeve de benoeming van de nieuwe directeur. Twee MR-ouders en één
MR-personeelslid in de ene benoemingscommissie met iemand van OOZ, de andere commissie bestaat uit
drie leden van het team met iemand van OOZ.
De MR maakt werkafspraken ten behoeve van het afscheid van Marja.
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Jan Hobbeling zit al veertig jaar in het onderwijs en dat dat is gevierd.
Marja Heerdink rondt aan het eind van het schooljaar haar onderwijscarrière en stopt als directeur van IKC
de IJsselhof.
De MR neemt kennis van het jaarverslag van de school en is blij dat haar verzoeken op het concept zijn
ingewilligd. De leesbaarheid van het document blijft in dit format en met zoveel verschillende schrijvers een
aandachtspunt. De MR heeft m.b.t. het jaarverslag geen formele rol.
De school geeft antwoord op de openstaande vragen vanuit de MR-oudergeleding m.b.t.
gymnastiekonderwijs. De school geeft het doorontwikkelen van gymnastiekonderwijs de komende vier jaar
geen prioriteit, maar geeft vanzelfsprekend wel prioriteit aan het uitvoeren van het bestaande
onderwijsprogramma. Op de vraag, zoals al geformuleerd in mei, vanuit de oudergeleding of de lessen niet
te vaak vervallen, geeft de school aan dat dat in haar optiek niet het geval is. Wel wordt er soms gekozen
voor andere lesvormen dan het traditionele bewegingsonderwijs in de gymzaal/speelzaal, zoals bijvoorbeeld
bewegingsonderwijs in het park.
De MR stemt in met het jaarplan 2019/2020 onder voorbehoud van enkele cosmetische aandachtspunten.
De MR stemt in met de Schoolgids en complimenteert de school op zowel inhoud, leesbaarheid als
vormgeving. De MR wil haar eigen tekst in de Schoolgids graag nog updaten.
De MR stelt met enkele wijzigingen de jaaragenda van de MR vast.
De MR stelt de MR-gids (vanaf nu een tijdloos document) en de MR-tekst voor website en schoolgids vast.
De school en de beide MR-geledingen hebben hun samenwerking geëvalueerd en willen deze evaluatie
graag samenvatten in het jaarverslag van de MR in november 2019.
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