Aan alle ouders /verzorgers,
De MR heeft het afgelopen schooljaar weer een aantal keren vergaderd waarin vele onderwerpen aan bod
kwamen. Hierbij presenteren we u het jaarverslag van de MR. Heeft u vragen en/of opmerkingen laat het ons
weten.
Het e-mail adres van de MR is: mr.paedwizer@cbo-meilan.nl
JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2019-2020
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VAN DE PAEDWIZER

1.Samenstelling Medezeggenschapsraad
De samenstelling van de MR in het jaar 2019-2020 was als volgt:
Oudergeleding:
Minke Bergsma (voorzitter)
Wieger Pekema (secretaris)
Personeelsgeleding: Tiny Schut
Nanne de Jong

2. Verkiezingen
Afgelopen jaar hebben er geen verkiezingen plaats gevonden.
3. Jaarverslag afgelopen jaar
Op het aan de ouders gepubliceerde jaarverslag 2019-2020 als bijlage bij het Paedwizerke zijn geen vragen of
reacties binnengekomen.
4. Beleidsuitvoering schooljaar 2019-2020
* vergaderfrequentie
De MR heeft afgelopen jaar 7 keer vergaderd en 3 keer samen met de Ouderactiviteitencommissie van de
Paedwizer. Met de GMR is er afgelopen jaar geen overleg gezocht door MR. Er hebben 2 vergaderingen wegens
het Coronavirus-Covid-19 ONLINE via TEAMS plaatsgevonden. In het najaar 2019 is het jaarlijkse overleg geweest
met CvB van CBO Meilan, Erik Rietkerk.
*werkwijze
Op de agenda van de MR staan een aantal vaste agendapunten. Ouders kunnen via de MR aandacht vragen voor
zaken die hen bezighouden op het gebied van schoolbeleid en uitvoering hiervan op de Paedwizer. Deze punten
worden dan in de vergadering besproken. De MR onderhoudt contacten met haar achterban (ouders/verzorgers
en leerkrachten). Notulen van de vergaderingen zijn voor belangstellenden beschikbaar bij de secretaris. MR
vergaderingen kunnen bezocht worden door
achterban via aanmelding bij secretaris. Zaken die in de GMR worden besproken worden gedeeld met MR
middels notulen, deze worden ook aan ouders gepubliceerd op de website van CBO-Meilan.

*contact met achterban
De MR personeelsgeleiding is vertegenwoordigd in de teamvergaderingen.
De MR is evenals ouders en leraren uitgenodigd bij ouderpanelavonden, ouderavonden, koffie inloop café en
informatiebijeenkomsten en open(doelgroep) dagen (2 maal in maart) vanuit school. De MR probeert hier
zoveel mogelijk vertegenwoordigd te zijn en/of is betrokken in de voorbereiding en organisatie. De MR
ondersteunt de initiatieven van school om platvormen te creëren en ouders/verzorgers uit te nodigen mee te
denken over beleid, beleidsuitvoering en activiteiten in de school. En maakt hiervan zelf gebruik om input van
achterban te ontvangen die relevant is voor MR advies en instemmingsbevoegdheden die haar zijn toegekend.
5. Wat besproken werd in de MR in het schooljaar 2019-2020
In de vergadering worden beleidsmatige zaken op schoolniveau besproken. Enkele onderwerpen lichten we toe.
Voor de overige noemen we u alleen de onderwerpen. Wanneer er bij u vragen leven over één van de
onderwerpen horen we dit graag van u.

-Cursus MR
Voor een van de MR-leden stond een MR cursus gepland. Deze is echter door het Corona virus uitgesteld naar
een nader te bepalen datum.
-Ouderbijdrage en financiële tegoeden
Dit jaar is de ouderbijdrage met €17,50 gelijk gebleven.
-VSO, BSO en peuteropvang door SKIK op de Paedwizer.
Nu een klein jaar geleden heeft de MR haar instemming en advies gegeven voor het inpandig bieden van
VSO,BSO en peuteropvang. Nu, een jaar, later gaat de samenwerking een stuk vloeiender en heeft het geleid tot
een positieve uitbreiding van de faciliteiten van de Peadwizer.

Voor de overige volstaan we met het noemen van de gespreksonderwerpen:
-Instemming Schoolgids 2020-2021
-Instemming inkomsten/uitgaven tot maart 2020
-Instemming Schoolondersteuningsplan 2017-2021.
-Instemming Schooljaarverslag 2018 2019/Schooljaarplan 21-2020
-Instemming Rapportage RI & E(risico-inventarisatie en evaluatie) en plan van aanpak 2020
-Instemming Schoolgids en kalender 2020-2021
-Instemming Formatie en organisatie 2020-2021
-Instemming en advies omgangsprotocol 2019-2021
-Kernwaarden van de school
-Onderhoud schoolgebouw; renovatie en verbouw
-Begroting 2020/financieel cijfers 2019 Paedwizer
-Ouderpanel avonden
-Vakantierooster 2020-2021
-Open ochtend/avond voor nieuwe leerlingen/ouders.
-Profilering van de Paedwizer; persberichten en socialmedia o.a.
-Evaluaties bijzondere schoolactiviteiten als sinterklaasfeest, kerstfeest, optocht enz.
-Ouderbetrokkenheid en inzet
-Veiligheidsbeleid
-Sponsorbeleid CBO Meilan
-Communicatie
-Evaluatie en vooruitblik Corona beleidsvoering

Wij als MR hebben bewondering voor de wijze waarop de Paedwizer (onderdeel van CBO Meilan) inspeelt op de
trends en de ontwikkelingen van de toekomst. De manier waarop ze gebruiken maken van hun kansen en
daarmee het christelijke onderwijs en onderwijs aanbod steeds weer weten te vernieuwen. Ook tijdens de
corona crisis heeft het team zich bijzonder goed ingezet, wat ervoor heeft gezorgd dat de leerachterstanden
vrijwel nihil zijn gebleken. Er is een subsidie aanvraag gedaan voor leerlingen die in de Coronacrisis tijd
leerachterstanden hebben opgelopen. Deze subsidie is toegekend. Het nieuwe schooljaar wordt er van deze
subsidie extra ondersteunend personeel ingezet. Afgelopen jaar heeft de MR zich met veel plezier ingezet voor
de Paedwizer en de samenwerking met directeur als positief en plezierig ervaren.
Namens de MR,
Minke Bergsma
Voorzitter Medenzeggenschapsraad

