Activiteitenplan MR BS Swentibold schooljaar 2020-2021); versie 1.0 (definitief)
Inleiding
De Medezeggenschapsraad (MR) van de Basisschool Swentibold zal zich net zoals in de
afgelopen schooljaren actief bezighouden met het nemen van haar verantwoordelijkheid
om een bijdrage te leveren aan het nog beter functioneren van de school.
In dit activiteitenplan wordt een vooruitblik gegeven van de te verwachten inzet en de te
behalen resultaten van de MR.
Samenstelling MR
De MR zal het nieuwe schooljaar starten in een, deels, nieuwe samenstelling:
Personeelsgeleding:
-

Truus van Sloun
Joyce Brüll
Jurgen Offermans

Oudergeleding:
-

Ivo Claassen (nieuw)
Hans Bijsmans
Petra Op het Veld
Conform wettelijke verplichtingen worden de volgende rollen onderkend:
voorzitter MR
vicevoorzitter MR
secretaris MR
penningmeester MR.

De invulling van de rol van penningmeester MR zal in de eerste vergadering van het
schooljaar 2020-2021 opnieuw bekeken worden.
Bevoegd gezag
Vanuit het bestuur van de stichting INNOVO is de directeur van de BS Swentibold (Karin
Schumacher) aangewezen als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag voor afstemming
met de MR BS Swentibold.
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Vergaderschema
Er worden structureel 7 vergaderingen ingepland. De vergaderingen worden zoveel mogelijk
afgestemd op die momenten in het schooljaar waar instemming/advies van de MR vereist
is.
Verder kunnen er op verzoek extra vergaderingen gepland worden.
Vergaderthema’s
Aan de start van het schooljaar zijn de volgende thema’s benoemd:
- begroting/formatie/vakantierooster
- veranderende leermethodieken en voortgang onderwijsontwikkeling
- schoolgids 2021-2022
- naleving schooljaarplan 2020-2021
- pedagogisch klimaat
- samenwerking met BS Het Avontuur (Buchten)
- professionalisering MR
- actualisatie protocollen

Vak-ontwikkeling
Ook in het schooljaar 2020-2021 zal er door de MR leden, waar nodig, deelgenomen
worden aan cursus/workshops. Het nieuwe lid zal deelnemen aan de basiscursus MR-Start.

Professionalisering MR
In haar streven om haar rol zo goed mogelijk te vervullen is de MR van mening dat zij
daartoe elk jaar in haar jaarplan verbeterpunten definieert die het komend schooljaar extra
aandacht krijgen. Voor dit jaar zijn de volgende verbeterpunten gedefinieerd:
- het vergroten van de toegankelijkheid/bereikbaarheid van de MR voor de
achterban:
o het brengen en halen van informatie
o zowel bij de ouders als medewerkers
- het zorgdragen voor een geactualiseerd en gecompleteerd handboek protocollen
- het actualiseren van het MR-huishoudelijk reglement
- het institutionaliseren van de contacten GMR en MR
- het sneller aanhaken van de MR bij calamiteiten door het bevoegd gezag.
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Begroting
Voor het kunnen uitvoeren van het activiteitenplan worden de volgende kosten voorzien:
- huisvesting
€0
(locatie BS Swentibold)/digitaal
- verbeterprogramma € 100 (mogelijk awareness campagne)
- verkiezingen
€0
- vak ontwikkeling
€ 1000 (1x MR-start €350; 6x verdieping)
Deze kosten zullen, zoals de afgelopen jaren, onttrokken worden aan de lumpsum.
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