Medezeggenschapsraad van Basisschool De Esch
Jaarverslag 2017-2018

1. Samenstelling MR
Voor de samenstelling van de MR verwijs ik u naar de schoolkalender en punt 4 van dit
Jaarverslag.
2. Beleidsuitvoering schooljaar 2017-2018
De MR heeft het afgelopen jaar 7 keer vergaderd. Voor veel zaken op het gebied van
bestuursbeleid en arbeidsvoorwaarden heeft de MR bevoegdheden afgestaan aan de GMR
(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad).
Ouders kunnen via de MR-leden zelf de aandacht vragen voor zaken die hen
bezighouden. Dit kan door het aanspreken van leden van de MR of via ons mailadres,
mr.de-esch@konot.nl.
De MR onderhoudt contacten met haar achterban (ouders en leerkrachten) via het
infobulletin en incidentele schoolberichten. Notulen van de MR vergaderingen zijn voor
belangstellenden beschikbaar.
3. Wat besproken werd in de MR in het schooljaar 2017-2018
In de MR worden beleidsmatige zaken op schoolniveau besproken. Enkele onderwerpen
lichten we toe. Wanneer er bij u vragen leven over één van de onderwerpen horen we dit
graag van u!
A. Schoolgebouw:
Het schoolgebouw roept vele vragen op en voldoet niet meer aan de huidige
normen ten aanzien van klimaatbeheersing en arbo-omstandigheden. De Konot is
daarom in gesprek met de gemeente voor een oplossing. Hierover hebben wij als
MR geen formele rol, echter dit jaar hebben we behoorlijk de vinger aan de pols
gehouden. Uiteindelijk hebben wij zowel aan de Konot en de gemeente Oldenzaal
aangegeven dat de noodzaak hoog is om met dit schoolgebouw aan de slag te
gaan. Hierdoor zijn we nu druk in gesprek met de Konot en de gemeente.
B. Gesprekkencyclus:
Dit schooljaar is er een nieuwe gesprekkencyclus van start gegaan. In totaal
vinden er dit schooljaar 4 gesprekken plaats. De groepen 4 tot en met 8 vinden
allemaal plaats in het bijzijn van de kinderen. Bij groep 1 en 2 zijn alleen de
kinderen bij het eerste gesprek aanwezig, en bij groep 3 zijn de kinderen
aanwezig bij het eerste en het laatste gesprek De reacties zijn positief.
C.

Vandalisme:
Helaas is onze school een aantal keren het doel geweest van vandalisme;
ingegooide ramen en kapot gegooide flessen op het schoolplein. Hiervoor is
inmiddels een protocol opgesteld. Ook zijn er borden geplaatst in verband met
verboden toegang en houdt de politie met regelmaat een oogje in het zeil omdat
er nogal veel hangjongeren op het schoolplein zijn na schooltijd. Daarnaast is de
nieuwe regel van toepassing; jongeren vanaf 12 jaar (zonder ouders!) riskeren
een boete gezien ze geen rechtmatige toegang meer hebben tot het schoolplein.

D.

Vernieuwing MR:
Dit jaar zijn we gestart met een cursus ter versterking van de MR. Dit hebben wij
via infoWMS gevolgd. We zijn op dit moment hard op weg naar een sterkere MR.

E.

Vindbaarheid:
Inmiddels weten ouders de weg naar de MR te vinden. We hebben dit schooljaar
een aantal keren opgetreden door in gesprek te gaan met de directie om
duidelijkheid te scheppen over bepaalde zaken. Dit is naar tevredenheid van de
ouders opgelost. We hopen dat ouders de weg naar ons blijven vinden.

F.

Cohortenregeling Personeel:
Vanwege de terugloop van het aantal leerlingen Konot-breed, daalt ook het
budget voor de school. Hierdoor zullen er bezuinigingsmaatregelen moeten
worden genomen in het personeel. Hiervoor is een plan opgesteld door het
College van Bestuur van de Konot. Vanuit de P-MR zijn hierover vragen gesteld en
neergelegd bij de GMR. Deze hebben bijgedragen aan een beter plan en
duidelijkheid.

4. Beleidsvoornemens
De MR zal haar beleid het komend jaar, voornamelijk richten op het in stand houden van
een open dialoog met directie, team, OR en ouders.
De ouderleden zijn op dit moment Esther Oude Wolbers, Olaf ter Laak, Andy Ouwens en
Marian Roelofs. Dit jaar hebben twee leerkrachten de MR verlaten en zijn inmiddels
vervangen. De leerkrachten zijn Irma Jansen, Bernadet Boudrie, Gea Vennegoor en
Wilma Reuver.
We volgen de doelen uit het Schoolplan. Net als dit jaar bespreken we samen met de
directie het “schoolrapport” van De Esch. Wij kijken goed naar hoe de school presteert en
wat er eventueel verbeterd kan worden. Hierop zullen wij dan actie ondernemen.
5. Communicatie
Het afgelopen jaar hebben een aantal leden van de OR deelgenomen aan de
vergaderingen. Hierin hebben we samen een aantal thema's besproken die voor beide
partijen van belang zijn. Voor het komende schooljaar zullen we opnieuw leden van de
OR uitnodigen bij onderwerpen die voor beide van ons van belang zijn. Op deze manier
hopen wij de afstand tussen de MR en de ouders te verkleinen.
Tevens benoemen wij nogmaals dat de MR-vergaderingen openbaar zijn.
Wij hopen dat voor komende schooljaar nog meer ouders de weg naar ons vinden.
Heeft u vragen of opmerkingen, neem contact met ons op via ons mailadres:
mr.de-esch@konot.nl.

