MR
Medezeggenschapsraad Sterrenschool Apeldoorn
Buys Ballotstraat 62,
7316 LB Apeldoorn
Emailadres MR: mr@sterrenschoolapeldoorn.nl

Medezeggenschap is een
investering in de kwaliteit
kwaliteit van het onderwijs

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van de Sterrenschool Apeldoorn. In dit
verslag beschrijven we in hoofdlijnen waar we ons het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden.
Medezeggenschap is er voor en namens de leerlingen, de ouders en het personeel op school. Wilt u
reageren of iets aan ons meedelen, dan kan dit via ons mailadres: mr@sterrenschoolapeldoorn.nl
Met vriendelijke groet,
Rosemarie van Eekelen, voorzitter MR Sterrenschool Apeldoorn

Algemeen
De MR van de Sterrenschool Apeldoorn levert vanuit een kritisch-constructieve instelling een bijdrage
aan de kwaliteit van het onderwijs. De MR doet dat door belangenbehartiging van ouders, leerlingen
en personeel bij schoolzaken. Uitgangspunt daarbij is het algemene belang van de school. De MR
functioneert als kritische gesprekspartner en controlerend orgaan van de directeur. De MR streeft
ernaar een pro-actieve gespreks- en onderhandelingspartner te zijn. Als vertegenwoordiger van de
achterban – zonder last of ruggespraak – wil de MR voldoende informatie verwerven én verstrekken.
Samenstelling van de MR
Rosemarie van Eekelen (ouder)
Sjoerd Smit (ouder)
Jeanine Oostendorp(ouder)
Annemiek Van Der Linde (personeel)
Elmie Schut (personeel)
Ineke Salentijn(personeel)
Nieuw MR lid
Afgelopen schooljaar was er een vacature in de oudergeleding van de MR, door het vertrek van Jan
Willem Beeftink, gelukkig konden we deze vullen doordat Sjoerd Smit zich aanmeldde om deel te
nemen in de MR. Er waren geen andere kandidaten .
Vergaderingen en belangrijke Thema’s
De MR heeft het afgelopen jaar 8 keer met de directeur vergaderd over diverse onderwerpen,
waarvan één keer online via Teams. De MR heeft advies- en instemmingsrecht.
Ondanks de tijd en energie die de Corona perikelen hebben gevergd, zijn afgelopen schooljaar de
volgende onderwerpen zijn in de MR behandeld en goedgekeurd:
Experiment Flexibele onderwijstijd: 2020-2025
Eén van de belangrijkste thema’s waar de MR mee bezig is geweest het afgelopen schooljaar is het vervolg op
het besluit van de minister om het experiment te beëindigen dat in principe het schooljaar het laatste jaar met
flexibele onderwijstijden en vakanties zou zijn. Vanuit de MR hebben we een belangrijke bijdrage geleverd
voor de aanvraag om mee te doen aan het nieuwe vervolgexperiment van 2020-2025 door in een kort schrijven
aangeven waarvoor het voor ouders aantrekkelijk en/of noodzakelijk is om een flexibel rooster te hanteren.
Hierbij hebben we goed gebruik kunnen maken van alle input die vanuit de ouders aan Hans van der Most zijn
gestuurd, toen destijds het besluit van de minister bekend werd. Deze input hebben wij zo goed mogelijk
samengevat vanuit de MR oudergeleding en aan het ministerie verstuurd als 1 van de noodzakelijke
onderdelen voor de aanvraag. Wij waren dan ook heel verheugd te vernemen dat de Sterrenschool Apeldoorn
is toegelaten om deel te nemen aan het Experiment Flexibele Onderwijstijd 2020-2025

Personele inzet en formatieplan schooljaar 2020-2021
Begroting 2020-2021
Jaarverslag 2019-2020

Ontwikkelagenda
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Alle ouders en personeelsleden zijn van harte uitgenodigd
om een MR-vergadering als toehoorder bij te wonen. (mailtje sturen naar
mr@sterrenschoolapeldoorn.nl )

Reflectie
Afgelopen jaar is wel anders gelopen dan andere jaren door de Corona Perikelen vanaf maart, die
veel tijd en aandacht van de school heeft gevergd om het onderwijs goed geregeld te hebben en te
houden met de schoolsluiting en gedeeltelijke opening. Ook van de MR hebben de
Coronamaatregelen de nodige tijd gevergd, met name in het beoordelen en meedenken en
instemmen met de voorgestelde maatregelen.
We zijn als MR erg tevreden over de samenwerking met de schoolleiding. We worden proactief
geïnformeerd en er wordt prioriteit gegeven aan de juiste zaken. We hopen dat er komend schooljaar
weer meer tijd en aandacht besteed kan worden aan de reguliere MR onderwerpen.
Succes is dat het de MR in de Corona lock down toch gelukt is een schrijven op te stellen ter
onderbouwing van de behoefte aan voortgang van het experiment met flexibele onderwijstijden
vanuit de oudergeleding.
Wat er veel beter kan is communicatie richting de achterban over onderwerpen die spelen en
openheid en communicatie over genomen besluiten. Ook hebben we in het begin kort met 2 ipv 3
vertegenwoordigers van de oudergeleding gezeten, omdat we geen tijdige opvulling van de vacature
hadden. Hier moeten we op tijd aandacht aan besteden om voor het schooljaar 2021-2022 niet voor
dezelfde situatie te komen staan. Ook moet er meer aandacht en tijd komen voor onderwerpen die in
de GMR worden besproken
Verbeterpunten voor komend schooljaar zijn:
-

Verdere ontwikkeling van de MR door het volgen van cursussen
Communicatie richting achterban verbeteren
Tijdiger aandacht voor opvulling vacature MR, zodat kennisoverdracht kan plaatsvinden en
we niet in een onderbezettingssituatie komen
GMR onderwerpen weer vast onderdeel van de MR vergaderingen
Meer inzicht in het MR budget en uitgaven

Bijlage: Overzicht behandelde onderwerpen, naar besluit en
vergaderdatum
Lijst met behandelde onderwerpen
Onderwerp
Experiment Flexibele
onderwijstijd: 20202025

Coronamaatregelen
ivm deel opening
school op 11 mei
Coronamaatregelen
ivm geheel openen
school op 8 juni
Personele inzet en
formatieplan
schooljaar 20202021
Taalmethode Staal
Jaarverslag 10192020
Ontwikkelagenda
Kascontrole OR
Begroting 2020

Instemming/Akkoord Advies
30-3-2020

Ter informatie

Vaststellen

23-04-2020

3-06-2020

3-06-2020

9-07-2020
9-07-2020
16-01-2020
8 januari 2020

Vergaderdata en onderwerpen MR schooljaar 2019-2020
4 september 2019
15 oktober 2019 (voorstelronde en toelichting op de werkzaamheden van de MR)
13 november 2019(ontwikkelagenda, voorgezeten door Jeanine)
16 januari 2020 (begroting, OR zaken, ontwikkelagenda, onderwijs/lesmateriaal)
6 februari
23 april (teams meeting : Heropening scholen en Corona maatregelen)
3 juni (Volledige opening scholen en Corona maatregelen)
9 juli (Jaarverslag, Taalmethode)

16-01-2020

