Medezeggenschapsraad Brede Basisschool Lodijke
Algemeen jaarverslag 2019-2020
Samenstelling:
In het schooljaar 2019-2020 bestond de medezeggenschapsraad van Lodijke (MRLodijke) uit: namens de ouders (O-MR) Martijn Verbiest, Conny Stokmans, Jessica
van Herel; namens het personeel Susanne van Nijnatten (voorzitter), Bianca Musters
(secretaris), Patrick Karremans (penningmeester).
In 2019-2020 is de medezeggenschapsraad acht keer bijeengekomen voor een
vergadering, te weten op (data): 25 sept, 24 okt, 27 nov; 13 feb; 5 mrt; 15 apr; 20
mei; 24 jun. Een deel van de vergaderingen vond digitaal plaats. Omdat
vergaderingen vanwege de COVID-19 voorschriften niet in de school plaats mochten
vinden maakten de MR-leden gebruik van TEAMS (office365).
Activiteiten:
De MR-Lodijke kende dit jaar dezelfde samenstelling als het jaar ervoor. Susanne en
Martijn zaten in hun laatste termijn. Beiden gaven aan, mits voldoende nieuwe
aanmeldingen, in het nieuwe schooljaar 2020-2021 hun taken over te willen dragen.
Voor beide vertrekkende MR-leden werd een nieuwe kandidaat gevonden en
aangesteld. Conny Stokmans neemt in het schooljaar 2020-2021 de
‘voorzittershamer’ over van Susanne.
In 2019 was de MR betrokken bij het aanstellen van een nieuwe directeur. Er werd
een kennismakingsgesprek gevoerd, waarbij een afvaardiging van CvB en directie
aanwezig was. Annemieke Martens werd benoemd als nieuwe directrice voor IKC
Lodijke.
De MR werd betrokken bij het verbeteren van het vervangingsprotocol. Het
vervangingsprotocol is op advies van Personeelsgeleding aangepast en vervolgens
is daar instemming verleend.
Het “terug naar school’-protocol, vanwege de ‘lock-down’ en de nieuwe COVID-19
voorschriften, is op advies van Personeels-, en Oudergeleding aangepast en
vervolgens is daar instemming verleend.
De MR werd betrokken bij het opstellen van een nieuwe schoolgids. Vanuit de MR is
feedback aangedragen aan de directie.
Gedurende het schooljaar hebben enkele ouders van de gelegenheid gebruik
gemaakt om de MR via e-mail vragen te stellen. De MR heeft deze e-mails
beantwoord.
In januari kreeg de MR inzicht in de toekomstige financiële situatie van Lodijke.

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 Anne Luijsterburg en Monique
Vogels).
Doelen:
Voor het schooljaar 2019/2020 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 het schooljaar 2019-2020 heeft de MR
kosten gemaakt door oa.: onlinebankieren; afscheidsdiner secretaris; attentie voor
het afscheid van de directeur; reiskostenvergoeding. De MR heeft het voornemen om
niet gebruikte gelden, in overleg met de directie, ten goede te laten komen aan alle
leerlingen.
Conny Stokman en Patrick Karremans,
Plaatsvervangend Secretaris en Penningmeester MR Lodijke,
Bergen op Zoom, 28 september 2020

