Jaarverslag 2019-2020
Medezeggenschapsraad obs de Feniks
‘Een school waar je je vleugels kunt uitslaan’

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van obs de Feniks van het schooljaar
2019-2020. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar
mee bezig heeft gehouden.
Wat doet de MR?
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet medezeggenschap op scholen
(WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap; op inspraak. De MR bestaat uit een
afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de
school over belangrijke schoolzaken, naast de in de verslag genoemde onderwerpen zijn andere
onderwerpen o.a. geweest: de financiën, gehanteerde protocollen a.g.v. de Covid19-maatregelen,
voorstel margedagen schooljaar 2020-2021, stand van zaken van een aantal ontwikkelingen zoals het
leerplein.
De wet schrijft 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 directie heeft instemming van de MR nodig
op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van
veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een
klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.

Samenstelling
Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen onderdeel uit
van de MR, maar neemt op verzoek deel aan de vergaderingen. De MR van obs de Feniks bestaat uit
zes personen. Drie ouders en drie personeelsleden.
Het afgelopen schooljaar 2019-2020 waren dit:
Oudergeleding:
- Gerdien Kikstra (voorzitter/secretaris)
- Marcel van den Berg
- Martijn Hagewoud
Personeelsgeleding
- Tea Jaarsma
- Dick van der Bij
- Petra van Dijk
De MR is in schooljaar 2019-2020 vijf keer bijeen geweest waarvan 1 keer online i.v.m. Covid19.
De agenda werd opgesteld in overleg tussen de voorzitter/secretaris en de directeur van de school
waarbij alle MR-leden elke vergadering ook zelf bespreekpunten konden aandragen. De notulen van
de vergaderingen zijn elke keer door een ander MR-lid opgesteld en gedeeld.
N.B.: met ingang van het schooljaar 2020-2021 zal Gerdien Kikstra geen zitting meer hebben in de MR
aangezien zij dan geen kinderen meer op obs De Feniks heeft zitten. In de eerste maanden van het
schooljaar 2020-2021 zal dan ook wervings-campagne voor een nieuw ouder-lid gestart gaan worden.
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Onderwerpen
De MR behandelde zowel jaarlijks terugkerende punten als eenmalige onderwerpen. Jaarlijks
terugkerende punten zijn o.a. formatie-overzicht, begroting, school-jaarplan en schoolgids. Zie voor
een totaal-overzicht van deze vaste bespreekpunten de Jaarplanning MR 2019-2020.
Hieronder worden de belangrijkste andere dan hierboven genoemde punten genoemd die in het
schooljaar 2019-2020 in de MR aan de orde zijn geweest:
Corona-maatregelen
Vanaf maart 2020 golden diverse maatregelen in Nederland a.g.v. de Covid19-situatie. Zo ook in het
basisonderwijs waarbij basisschoolkinderen enige tijd niet op school mochten komen en thuis
onderwijs moesten krijgen. De groepsleerkrachten van obs De Feniks hebben hiervoor diverse
ondersteunende middelen ingezet waarbij het over het algemeen goed werd gecommuniceerd met
ouders. De MR is in dit proces steeds goed geïnformeerd geweest en heeft binnen en buiten de
reguliere vergaderingen haar betrokkenheid proberen te tonen.
Communicatie met/naar ouders
We hebben stil gestaan bij de communicatie tussen ouders (en leerlingen) via MijnSchool, de digitale
Nieuwsbrief en platforms zoals Zoom en MS Teams. In de praktijk bleken niet alle systemen voor alle
ouders altijd even goed en effectief te werken. Toch is het gelukt om in goed overleg met alle
betrokkenen veelvuldig en tijdig met ouders te communiceren.
Verkeersveiligheid
Een belangrijk punt wat uit een ouder-tevredenheidsonderzoek voortkwam is de verkeersveiligheid
van de verschillende routes naar school. Dit punt is iets waar de gemeente Groningen een rol heeft.
De MR vindt dit een belangrijk punt en heeft daarom contact opgenomen met de wijkraden van de
Held en Gravenburg om te vragen in hoeverre in deze raden dit onderwerp op de agenda staat. De
lijnen met deze wijkraden zijn nu kort en het contact zal worden vervolgd in het schooljaar 2020-2021.
Continurooster
Obs de Feniks draait al een aantal schooljaren een continurooster. Onder ouders is dit, zoals ook bij de
start was afgesproken, al eens geëvalueerd. In het schooljaar 2019-2020 heeft er ook een evaluatie
onder leerkrachten plaatsgevonden. Uiteindelijke uitkomst is dat het bestaande continurooster
voorlopig zal worden voortgezet waarbij er wel extra aandacht zal moeten blijven voor het bewaken
van voldoende pauzetijd voor de groepsleerkrachten.
Overleg met Oudercommissie
Ook dit jaar heeft er weer een overleg met de oudercommissie plaatsgevonden. Beide partijen ervaren
dit als erg prettig. Doel is nader onderling kennismaken, inventariseren wat we voor elkaar kunnen
betekenen en plannen voor het schooljaar bespreken.

Slotopmerking
De MR heeft in schooljaar 2019-2020 haar steentje bijgedragen aan de ontwikkelingen binnen obs De
Feniks door gevraagd en ongevraagd advies te geven en kritisch mee te denken. De vergaderingen
zijn op een prettige en constructieve manier verlopen.
Dit jaarverslag werd vastgesteld door de MR op 10 november 2020.
MR obs De Feniks
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