Medezeggenschapsraad Lindenhage
Platanenlaan 3
6903 DK, Zevenaar
tel: 0316-523639
mr@lindenhage.nl
Jaarverslag van de MR van Basisschool Lindenhage schooljaar 2019/2020
Inleiding
Hierbij presenteert de Medezeggenschapsraad van basisschool Lindenhage het jaarverslag
over schooljaar 2019/2020. Als vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten heeA de
Medezeggenschapsraad (MR) ook het afgelopen schooljaar samen met de direcGe overleg
gepleegd over de gang van zaken op onze school. De MR acteert hierbij als oﬃcieel
adviesorgaan met rechten en plichten die zijn beschreven in de in de Wet op de
Medezeggenschap in het onderwijs.
De Medezeggenschapsraadvergaderingen en verslagen zijn openbaar.
De MR heeA ervoor gekozen in dit verslag niet alle onderwerpen uit te werken, maar het een
meer samenvaLend karakter mee te geven.
De belangrijkste reden hiervoor is de wens de leesbaarheid en dus de toegankelijkheid te
bevorderen. Voor detailinformaGe wordt verwezen naar de notulen van de reguliere
MR-vergaderingen (ter inzage in de direcGekamer) en/of naar de MR leden.
Waar houdt de MR zich o.a. mee bezig
Afgelopen schooljaar heeA de MR zich ingezet om een posiGeve bijdrage te leveren aan de
kwaliteit van de school, het beleid, het onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. Dit
schooljaar was door de corona een bijzonder jaar. De MR heeA in het afgelopen schooljaar
dan ook proacGef meegedacht over het thuisonderwijs en de heropening van de school.
Tot de hoofdtaken van de MR behoren o.a. het advies geven over en/of instemming verlenen
aan beleidszaken.
Een lid uit de oudergeleding (Anky van Alst) heeA deelgenomen aan de GMR, de
gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van LiemersNovum. De GMR beharGgt
bovenschoolse zaken op sGchGngsniveau van LiemersNovum.
Samenstelling medezeggenschapsraad
In het afgelopen schooljaar (2019-2020) bestond de MR namens de oudergeleding uit:
voorziLer GMR + voorziLer MR
- Anky van Alst
Remko
Berndsen
- Christel Rombouts
en namens de personeelsgeleding uit:
- Eline Aarntzensecretaris 1e half jaar
- Dieske Sprenkelder secretaris 2e half jaar
- Ria Kingma
Namens de direcGe van de school waren bij de MR-vergadering om beurten aanwezig:
- Egbert Raateland, Dorien Scholten en Wim Joosten

Bijeenkomsten
In het schooljaar 2019-2020 is de Medezeggenschapsraad zes keer bijeen gekomen,
te weten op:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

5 september 2019
13 oktober 2019
28 januari 2020
30 maart 2020 (online via MicrosoA Teams)
14 mei 2020 (online via MicrosoA Teams)
16 juni 2020

Beknopt overzicht van de door de MR besproken punten
Naast mededelingen uit het bestuur, MT, BOV en het team, zijn de volgende onderwerpen
Gjdens de MR-vergaderingen aan de orde geweest:
- De verkeersveiligheid rondom beiden locaGes (Platanenlaan en Da Costa).
- Het organiseren van de maandelijkse inloop in combinaGe met de koﬃemomenten
met het MT en de MR.
- Het Light House Team en het Leerling Light House Team
- De plannen van de nieuwbouw aan de Platanenlaan.
- De werving en selecGe van de nieuwe IKC Directeur Platanenlaan.
- Ervaringen delen en ideeën uitwisselen rondom het thuisonderwijs.
- Het verantwoord open gaan van de school na de coronaperiode.
- De communicaGe naar ouders over de heropening van de school.
- Het schoolplan 2020-2024.
- De schoolgids 2020-2021.
- SharePoint als communicaGemiddel en informaGevoorziening tussen de MR en GMR
De MR heeA haar instemming gegeven aan de volgende zaken:
- FormaGeplan 2020-2021
- VakanGerooster 2020-2021
- Schoolplan 2020 - 2024
- Schoolgids 2020-2021
Tot zover dit jaarverslag 2019-2020 van de Medezeggenschapsraad van Basisschool
Lindenhage. Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit jaarverslag of
andere dingen kwijt willen, neemt u dan gerust contact met ons op
(mr.lindenhage@liemersnovum.nl).
Namens de Medezeggenschapsraad van basisschool Lindenhage,
Anky van Alst
VoorziLer MR
Augustus 2020

