Medezeggenschapsraad St. Bonifaciusschool

Jaarverslag MR schooljaar 2019 - 2020
Gedurende het schooljaar 2019 – 2020 bestond de medezeggenschapsraad (MR) uit de volgende personen:
●

Mw. S. Ettema

●

Dhr. F. Schouten

●

Dhr. A. Hospers

lid

oudervertegenwoordiger

●

Mw. R. de Haas

lid

personeelsvertegenwoordiger

●

Mw. K. Hoogenboom

lid

personeelsvertegenwoordiger

●

Mw. D. Noordervliet

lid,GMR

personeelsvertegenwoordiger

voorzitter

oudervertegenwoordiger

lid, GMR

oudervertegenwoordiger

Het secretariaat is bij toerbeurt belegd bij de personeelsgeleding.
Organisatie
Sinds dit schooljaar zorgt de voorzitter voor het bekendmaken van de Agenda van iedere vergadering via
een mail aan de ouders. Na afloop van de vergadering stelt de voorzitter de MR Mededelingen op die
verzonden worden naar de ouders. Op die manier zijn wij zowel vooraf als achteraf transparanter richting
de achterban. Als het nodig is, kan er ook tussentijds geïnformeerd worden over zaken die in de MR
worden behandeld.
Mevrouw Noordervliet en de heer Schouten zijn tevens lid van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW), als
vertegenwoordigers van de St. Bonifaciusschool.
Vergaderingen
De MR is dit schooljaar 6 keer bij elkaar gekomen (4 vergaderingen op school en 2 vergaderingen digitaal),
te weten:
●

12 september 2019

●

26 november 2019

●

4 februari 2020

●

22 april 2020

●

2 juni 2020

●

7 juli 2020
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Behandelde onderwerpen

Het MR-schooljaar 2019-2020 begon zoals gebruikelijk, maar stond vanaf maart 2020 geheel in het
teken van de Corona crisis. Het is in die zin een heel ander MR jaar geworden. De MR is zeer
betrokken geweest met wijzigingen op school als gevolg van de lockdown en vooral bij de Herstart
vanaf 11 mei. Er is een gedegen evaluatie gedaan en er zijn lessen geleerd en suggesties gedaan
voor toekomstige crisissituaties. In die zin is er positieve en constructieve samenwerking geweest
van de MR met de schoolleiding.
Hieronder volgen de onderwerpen die zijn behandeld.
Duurzaamheid - zonnepanelen - heel positief voor onze school is dat er in oktober 2019
zonnepanelen zijn geplaatst op het dak van de school. Daarmee is de Bonifaciusschool de eerste
school in Wassenaar waar zonnepanelen geplaatst zijn. De MR was uitgenodigd om aanwezig te
zijn bij de Opening door wethouder Lia de Ridder. De MR heeft het proces steeds volledig
gesteund.
Het nieuwe Schooljaarplan 2019-2020 komt op tafel met hierin de verbeterpunten die zijn
opgenomen in dit nieuwe plan.
Samenwerking en de binding met de OC - dit schooljaar heeft de MR de goede stappen voor
samenwerking met de OC voortgezet. Op reguliere basis is er steeds informeel contact. Eén van
de gevolgen van de intensievere samenwerking is dat de MR-ouderleden tijdens de
Kerstbijeenkomst glühwein schenken op het plein. Wij houden evenwel rekening met een
uitzondering voor december 2020 gezien de Corona maatregelen.
School app - het idee van de schoolleiding om te gaan werken met een Schoolapp heeft de MR
meteen van harte ondersteund. De voortgang van het proces is steeds teruggekomen op de
Agenda. In juli werd bekend dat er in september 2020 een proef gedraaid wordt met de Zinus app
in groep 7. De verwachting is dat er bij een positieve evaluatie snel gestart kan worden met
implementatie voor alle groepen.
Het onderwerp Overblijf is het hele jaar teruggekomen op de Agenda. Het aanpakken van
onderbezetting was de voornaamste reden om te bekijken of de huidige constructie voor Overblijf
aangepast kan worden. De MR -ouderleden hebben allerlei suggesties gedaan en velerlei ideeën
zijn vervolgens in MR verband besproken. Doel hierbij was om te komen tot een
toekomstbestendige oplossing. Een plan dat de schoolleiding opgesteld had, kon evenwel door de
Corona situatie niet geïmplementeerd worden. Bij de Herstart op 11 mei 2020 is een alternatief
overblijfplan bedacht dat met veel minder krachten werkt en minder ouders binnen school.
Voor najaar 2020 staat Overblijf weer op de MR Agenda.
(Op het moment van schrijven van dit verslag is evenwel de situatie rondom Corona weer zodanig
dat ouders sinds de derde week van september niet meer in school mogen komen en leraren
samen eten met de kinderen).
Vakantiedata en studiedagen - de MR heeft verzocht om studiedagen (vooral die in september) al
vóór de zomervakantie bekend te maken ivm tijdig kunnen regelen van opvang. En de MR
verzocht om heldere communicatie op dit vlak. Daarop heeft de schoolleiding onmiddellijk
toegezegd om de ouders via de mail al vóór de zomer te berichten en dit ook bekend te maken op
de website.
Als gevolg van het verzoek vanuit de MR is er in 2020 weer een aansluitende tweeweekse
meivakantie die gelijk valt met alle basisscholen in Wassenaar.
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De MR heeft het hele jaar de voortgang van de nieuwe Schoolplein inrichtingsplannen gevolgd en
is zeer verheugd over het mooie resultaat. Het plein is in de tweede helft van mei 2020 opnieuw
ingericht tot groot genoegen van de leerlingen.
GMR terugkoppeling - iedere vergadering wordt teruggekoppeld over onderwerpen die in de GMR
zijn behandeld. In de GMR worden overkoepelende vragen en onderwerpen voor de hele Stichting
besproken. O.a. over de ontwikkelingen van het IKC (Integraal Kind Centrum).
Werkdruk verlaging en gelden - de MR gaf toestemming voor het opnieuw inzetten van de
overheidsgelden om de werkdruk onder de leerkrachten te verlagen.
Na vragen van ouders over het (relatief late) schooladvies voor groep 8 heeft school toegezegd
het advies volgend jaar zoveel eerder als mogelijk uit te brengen.
Corona periode vanaf 16 maart 2020 - zomervakantie
Onze vergaderingen van 22 april, 2 juni en 7 juli stonden in het teken van Corona en de
organisatorische, beleidsmatige en uitvoerende kant voor de Bonifaciusschool als gevolg van de
overheidsmaatregelen.
De school sloot op 16 maart zijn deuren en gaf vanaf dinsdag 17 maart digitale lessen. Het was
mogelijk om Chromebooks van school te lenen en leerkrachten zaten thuis om les te geven.
De MR was lovend over de zeer snelle omschakeling van de school in deze uitzonderlijke
crisissituatie. En ook later was de MR zeer positief over de goede onderwijskwaliteit die de
Boni-leerlingen in deze periode hebben gehad.
Op 22 april vergaderden wij over het scenario “Herstart” dat voorzien was vanaf maandag 11 mei
(na de meivakantie). Daartoe is er intensief overleg geweest tussen de MR en de schoolleiding. Het
uitgangspunt voor het scenario waarvoor brede steun bestond in de MR: de veiligheid van de
leerkrachten bij terugkeer van leerlingen op school (zo min mogelijk volwassenen ivm
verminderen besmettingsrisico).
Tijdens het gehele proces van het opstellen van diverse scenario’s zijn ondanks de goede en
zorgvuldige berichten aan ouders en de interne contacten bij alle ontwikkelingen en beslissingen,
toch punten geweest die verbetering behoeven. Tijdens de evaluatie is in de vergadering van 2
juni een aantal suggesties gedaan.
Vooral ten aanzien van de interne communicatie is afgesproken om in toekomstige crisissituaties
nog vaker contact te hebben, i.e. schoolteam en directeur/Bestuur. Ook is geadviseerd dat de
locatie-directeur nóg vaker ouders informeert en dan uitleg geeft over wijzigingen of
beweegredenen. Dat zorgt voor meer begrip en vertrouwen bij ouders.
Op 7 juli sloten wij het schooljaar af in een voor deze maanden rustige periode. De meeste
overheidsmaatregelen waren opgeheven en de meeste activiteiten konden alsnog doorgang
vinden op school. Zij het soms ook met een alternatieve optie, zoals het Afscheidsweekend/kamp
voor groep 8.
Koen Hoogenboom bedankten wij voor zijn deskundige en grote inzet van de afgelopen drie jaar
tijdens onze laatste vergadering. Voor het MR jaar 2020-2021 zal Koen opgevolgd worden door
Lesley Hoogduijn.
Wassenaar, 14 oktober 2020
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Namens de MR St. Bonifaciusschool,
Saskia Ettema-Walkate (voorzitter)

Rooster van aftreden
Naam

Periode

Loopt af na schooljaar

Mevrouw S. Ettema

2017-2020

2019/2020

Mogelijkheid tot verlenging
2020-2023
De heer F. Schouten

2018-2021

2020/2021

De heer A. Hospers

2018-2021

2020/2021

Mevrouw D. Noordervliet

2018-2019

2020/2021

De heer K. Hoogenboom

2017-2018

2019/2020

Mevrouw R. de Haas

2018/2019 (aanvang per januari
2019 na tussentijds aftreden F.
Stijnman, periode van 2.5 jaar) 2021

2021/2022
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