Medezeggenschapsraad Brede Basisschool Lodijke
Algemeen jaarverslag 2018-2019
Samenstelling:
In het schooljaar 2018-2019 bestond de medezeggenschapsraad van Lodijke (MRLodijke) uit: namens de ouders (O-MR) Martijn Verbiest (voorzitter), Conny
Stokmans, Ozlem Golpunar, Jessica van Herel; namens het personeel Monique Kruf
(secretaris) Susanne van Nijnatten, Bianca Musters, Patrick Karremans
(penningmeester).
In 2018-2019 zijn we 6 keer bij elkaar gekomen voor een vergadering, te weten op
(data): 26 oktober; 25 september; 17 januari; 28 maart; 13 juni; 17 mei. Naast deze
bijeenkomsten is er uiteraard contact geweest met elkaar via de e-mail en via de
telefoon. Binnen Lodijke heeft de MR een account Microsoft Teams gekregen, zodat
stukken makkelijk gearchiveerd worden.
Activiteiten:
In 2018 naam een deel van de MR-Lodijke deel aan de kennismakingsgesprekken
met de nieuwe directieleden: directeur Manfred Werger en adjunct directrice Anne
Luijsterburg.
De MR-Lodijke kende dit jaar veel ‘nieuwe gezichten’, Bianca, Jessica, Conny en
Patrick. De Oudergeleding heeft in 2018 een cursus gevolgd om meer inzicht te
krijgen in de werkzaamheden van een MR. Patrick heeft namens de Personeelsgeleding een informatiebijeenkomst over ‘Werkdruk in het onderwijs’ bijgewoond
verzorgd door de GMR. Om meer duidelijkheid te scheppen in de taken en de
verantwoordelijkheden van de MR is een werkplan opgesteld. Dit document zal na de
lancering van de nieuwe website van Lodijke eveneens geplaatst worden op de
vernieuwde website van Lodijke.
Afgelopen jaar heeft het managementteam diverse documenten en protocollen aan
de MR voorgelegd: het vervangingsprotocol; het gebruik van het
oudercommunicatiesysteem PARRO; het Internet en Social Media Contract. Deze
documenten zijn op advies van Personeelsgeleding aangepast en er is vervolgens
instemming verleend. Op het vlak van vervangingen is de MR geïnformeerd en
gehoord over de vervangingsproblematiek van Lodijke en m.n. bij de groepen 7.
In januari hebben afgevaardigden van de MR-Lodijke gesprekken gevoerd met de
directie over de toekomstige financiële situatie van Lodijke en over de gewijzigde
schooltijden 2019-2020. In het proces richting nieuwe schooltijden heeft de O-MR en
de P-MR de achterban geraadpleegd. Opbrengsten uit gesprekken met leerkrachten
en een digitale enquête onder de ouders zijn voorgelegd aan het managementteam
van Lodijke.
Richting het einde van het schooljaar heeft er een inloop-moment plaatsgevonden,
waarop ouders in gesprek konden met de medezeggenschapsraad. Ondanks de lage
opkomst is het plan ontstaan om vaker voorafgaand aan een MR-vergadering inloopmomenten te organiseren voor ouders.

Communicatie:
De MR heeft alle betrokken (ouders en leerkrachten) via de weekbrief Lodijke
Journaal Digitaal geïnformeerd over opbrengsten uit de overlegmomenten tussen
MR-Lodijke en de directie (vertegenwoordigd door Manfred Werger en Monique
Vogels).
Doelen:
Voor het schooljaar 2018/2019 had de MR-Lodijke de visie:
- Ons sterk maken voor de belangen van leerlingen, ouders en personeel.
- De verbinding te vormen door regelmatig overleg met directie en informatie/
overleg naar ouders en personeelsleden,
- Een proactieve MR te zijn.
Kernwaarden:
- proactief
- betrouwbaar
- open
- positief kritisch
Belangen:
- Er wordt op adequate wijze ingespeeld op de onderwijsbehoeften (dingen die een
kind nodig heeft om goed te kunnen leren) van elke leerling en leerkracht,
- Er is sprake van een duidelijke, transparante communicatie tussen directie,
ouders en personeel.
Communicatie:
- Personeel wordt voorafgaand aan de vergadering op de hoogte gesteld van de
agenda. Op verzoek kan het personeel toelichting krijgen op de punten die
besproken zijn,
- Ouders worden via Lodijke Journaal Digitaal op de hoogte gehouden van actuele
bespreekpunten van de MR. Ouders kunnen de MR bereiken via
mr.lodijke@lpsnet.nl,
- Ouders worden via Lodijke Journaal Digitaal op de hoogte gehouden van de
vergaderdata.
Proactieve MR:
- Gestructureerde vergadercyclus met vaste agendapunten en ruimte voor actuele
zaken,
- Indien nodig initiatief nemen in overleg met directie, personeel en/of ouders,
- Indien nodig een beroep doen op specialisten van buitenaf.
Financieel:
Voor de MR-Lodijke wordt een zakelijke ING bankrekening beheerd door de
penningmeester (Patrick Karremans). In september 2018 heeft de MR een bijdrage
van €1500 ontvangen vanuit de directie Lodijke. Dit bedrag is voor een deel
(€664,97) besteed aan: Kosten onlinebankieren; afscheidsdiner directeur/voorzitter
MR/ penningmeester MR; attenties voor het afscheid van enkele MR-leden;
Kraamcadeau voor Susanne. Over het restbedrag wordt nog een beslissing
genomen en een nieuwe jaarbegroting zal worden opgesteld.
Conny Stokman en Patrick Karremans,
Plaatsvervangend Secretaris en Penningmeester MR Lodijke,
Bergen op Zoom, 29 augustus 2019.

