Jaarverslag 2019/2020 Protestantse Basisschool De Rank

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van Protestantse Basisschool de Rank. 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:
MRDeRankVeldhoven@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Aron Venderbos

Algemeen
De MR 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 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
Famke van Lieshout (ouder)
Aron Venderbos (ouder)
Suzanne Nefkens (personeel)
Annemieke Soede (personeel)

Verkiezingen
Afgelopen schooljaar zijn er verkiezingen voor zowel de ouders als het personeel in de MR
georganiseerd. Bij de ouders zal Susan Ravensbergen met ingang van het komend schooljaar toe
treden, bij het personeel is Annemieke Soede herkozen.

Vergaderingen
De MR heeft het afgelopen jaar 7 keer met de directeur, die het bevoegd gezag vertegenwoordigt,
vergaderd over diverse onderwerpen. De MR heeft advies- en instemmingsrecht. De volgende
onderwerpen zijn in de MR behandeld:
Begroting
Formatieplan
Schooltijden
Thuisonderwijs door corona
Flyer
Veiligheid rondom school
Multiculturele samenleving

De inhoudelijke bespreking van deze onderwerpen kunt u terugvinden in de notulen op de schoolsite.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Alle ouders en personeelsleden zijn van harte uitgenodigd
om een MR-vergadering als toehoorder bij te wonen.

Contact met de achterban
De MR hecht veel belang aan contact met de achterban; wij willen zichtbaar en bereikbaar zijn voor
de achterban. Het afgelopen jaar hebben we regelmatig in het Rankbulletin een bericht geplaatst dat
de notulen op de website van school gepubliceerd zijn. Daarnaast hebben we tijdens de kijkavond
samen met de AC een stand gehad om met ouders in gesprek te komen. Ook hebben we onder
ouders een enquête gehouden over de schooltijden.

