Jaarverslag
Medezeggenschapsraad
KC Aelse
Elsloo
Schooljaar 2021-2022
KC AELSE
Bandkeramiekersstraat 8
6181 CL Elsloo
046-4360852
MR.kcaelse@kindante.nl

Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR) KC Aelse 2020-2021
Inleiding
Ook was dit schooljaar weer een bijzonder schooljaar. Met de Covid-19 pandemie nog als een rode
draad door het hele schooljaar heen. Alhoewel de impact op de kinderen kleiner was dan afgelopen
schooljaar, zijn de gevolgen nog steeds voelbaar. Het vorige schooljaar heeft tot achterstanden
geleid, die nog niet helemaal zijn opgelost. Maar de school doet alles eraan om deze te verminderen
en de voortgang is voor de meeste kinderen goed zichtbaar. Het streven van KC Aelse is een goede
start voor de toekomst voor alle kinderen.
Afgelopen schooljaar hebben we ook afscheid genomen van 2 voormalige MR leden en de directrice
van KC Aelse. René Coumans en Mieke van Mulken mogen gaan genieten van hun welverdiende
pensioen. Esther Nieuwenhuysen heeft binnen Kindante een nieuwe uitdaging gevonden. De
vervanging van René en Mieke was snel gevonden. Vanaf dit schooljaar zijn Rob Smeets (leerkracht
groep 7) en Tahnée Smeets (onderwijsassistent jaargroepen 5) de nieuwe PMR leden. Bij de
zoektocht naar de nieuwe directeur is de MR bij betrokken geweest. Uiteindelijk is Rick Roelofs de
nieuwe directeur geworden.
Elke basisschool in Nederland heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Ouders en personeel
kunnen via deze MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. Na de fusie van de afzonderlijke
scholen in 2017 is een nieuwe MR ontstaan, die de nieuwe school vertegenwoordigt. De huidige MR
van KC Aelse bestaat uit 5 ouders en 5 leerkrachten. Doorgaans is de directie aanwezig bij de MRvergaderingen. De ouders die zitting nemen, worden gekozen via verkiezingen, waarbij alle ouders
van KC Aelse verkiesbaar zijn en stemrecht hebben. De zittingstermijn voor zowel de leerkrachten als
de ouders is 3 jaar.
Wat zijn de taken en bevoegdheden van de MR? De MR praat mee over alles wat met de school te
maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR. De MR kan ook
ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. De MR heeft twee soorten
rechten, te weten instemmingsrecht en adviesrecht. Het instemmingsrecht gaat over wezenlijke
zaken, zoals het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de besteding van de vrijwillige
ouderbijdrage. Wat betreft het adviesrecht, moeten het schoolbestuur en de directie in een aantal
gevallen advies vragen aan de MR over hun plannen met de school, zoals over fusieplannen en het
aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet hierbij de adviezen van de
MR serieus overwegen, maar hoeft ze niet over te nemen.
In de praktijk komt de MR van KC Aelse 6-7 x per jaar een avond bijeen om zaken te bespreken,
beslissingen te nemen en advies te geven aan het schoolbestuur. De pandemie heeft ook een aantal
positieve zaken met zich meegenomen. Nu worden een aantal vergaderingen digitaal gehouden. Dit
scheelt reistijd en is beter voor het milieu.
Sommige zaken zijn van toepassing op alle scholen van de stichting Kindante. Bovendien hebben de
afzonderlijke MR-en een aantal taken en bevoegdheden overgedragen aan de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). Iedere MR heeft een afgevaardigde aanwezig bij de vergaderingen
van de GMR. Bij KC Aelse gaan een leerkracht en een ouder naar de GMR-vergaderingen.
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Dit verslag beschrijft beknopt de werkzaamheden van de MR van KC Aelse over het schooljaar 20212022. Het is bedoeld om iedereen, die op welke wijze dan ook bij de school betrokken is, te
informeren welke zaken aan de orde zijn geweest. Dit verslag ligt ter inzage op school en zal ook op
de website van onze school geplaatst worden.
Allereerst zullen we ingaan op de stukken waarop de MR advies- en instemmingsrecht heeft gegeven
in de jaarlijks terugkerende MR-agendapunten. Om vervolgens de belangrijkste zaken over de GMR
toe te lichten.

Samenstelling van de medezeggenschapsraad
De samenstelling MR KC Aelse 2021-2022
Namens de leerkrachten:






Theresi Dresen; afgevaardigde GMR-platform Kindante
Hilde Hendrikx; secretaris
Rob Smeets
Ester Schulz
Tahnée Smeets

Namens de ouders:






Mario Vos; voorzitter
Richard Claassen; vicevoorzitter
Bart Pepels
Bart Meuffels
Ines op de Kamp

De vaste onderwerpen per jaar zijn o.a. instemmen met schoolgids en schoolkalender,
activiteitenplan en begroting MR, jaarverslag MR etc. Een volledig overzicht wordt hieronder
weergegeven. De MR praat met name mee over het beleid van de school, niet over individuele
situaties of personen. Daarnaast staan elke vergadering een aantal vaste punten op de agenda, zoals:
Directie zaken vanuit KC Aelse en GMR-zaken vanuit Kindante.
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De speerpunten van 2021-2022:
 Jaarverslag vanuit directie (nieuwe vorm van verslaglegging waarbij de directie 3 keer per
jaar rapporteert aan het bestuur)
 De besteding van de extra financiële middelen om onderwijsachterstanden weg te werken of
te voorkomen
 Verbetering contact met de achterban (ouderenquête)
 Betrokkenheid van de MR bij de GMR
 Instemming door P-geleding met professioneel statuut van Kindante
 Verkeerssituaties bij beide locaties.
 Opleidingen:
o MR-cursus voor de nieuwe leden Bart Pepels, Bart Meuffels en Ines op den Kamp
 Jaarlijks terugkerende items, waar de MR bij betrokken is:
o Vastellen activiteitenplan, inclusief begroting MR
o MR-jaarverslag
o Planning voor de inzet van het personeel 2022/2023 (de groepsverdeling d.w.z. hoe
de groepen verdeeld worden op grond van leerlingenaantallen en beschikbare
banen, formatie).
o Instemmen met het formatieplan
o Instemmen met schoolgids en schoolkalender
o Bijwerken website MR (zie: https://www.kindcentrumaelse.nl/pagina/421296/Medezeggenschapsraad),
o Vakantieplanning schooljaar 2021/2022

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Bij Kindante is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ingesteld. De leden van de GMR zijn
gekozen door de leden van de MR's van de scholen van Kindante.
Ieder jaar zijn er minstens 6 GMR-platform vergaderingen, waarin de bovenschoolse zaken
besproken worden. De GMR heeft namelijk het recht op medezeggenschap bij het bepalen van
nieuw, bovenschools Kindante beleid.
De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke MR-en en zijn hetzij
personeelslid in dienst van Kindante of ouder/verzorger van een kind op een van de Kindante
scholen. De GMR bestaat uit twaalf leden: zes personeelsleden en zes ouderleden.
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Naast de GMR bestaat er binnen Kindante ook een GMR-platform. Het GMR-platform bestaat uit
afgevaardigden van de MR-en van de afzonderlijke Kindante scholen. In het GMR-platform zitten van
elke school twee personen waarvan één namens de ouders en één namens het personeel. Vanuit KC
Aelse zijn dit Theresi Dresen (PMR) en een ouderlid. Het ouderlid is variabel naar gelang de
beschikbaarheid van de ouder.
De GMR voert overleg met het GMR-platform om zodoende de betrokkenheid en
inspraakmogelijkheid vanuit alle MR-en te vergroten. De GMR is het formele overlegorgaan met het
College van Bestuur van Kindante. Het CvB start elke GMR-platformvergadering met toelichting van
nieuw beleid en stelt zich open om eventuele vragen en opmerkingen uit het platform te
beantwoorden.
De GMR leden hebben in hun oprichtingsvergadering uitgesproken, dat zij een aantal speerpunten
zullen aanpakken, binnen de taak die zij vervullen in de medezeggenschap. Deze speerpunten komen
op de platform vergadering regelmatig aan de orde.
In het GMR-platform kan onze school geïnformeerd worden, vragen stellen, meepraten en
meebeslissen over het bovenschools beleid, dat ook invloed heeft op het reilen en zeilen op onze
school. Wilt u meer informatie over de GMR en verdere uitleg over de speerpunten?
Dan verwijzen we u graag naar www.kindante.nl onder het tabblad GMR.
GMR-structuur bij de stichting Kindante

:
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Tot slot
Afgelopen jaar hebben we nog te maken gehad met de gevolgen van de wereldwijde pandemie. De
school werkt hard eraan om de verdere achterstanden weg te werken. Alles begint weer “normaal”
te worden. Geen strenge lockdowns meer en ook de mondkapjesplicht werd verder afgeschaald. Is
Corona nu verdwenen? Nee, we zullen met dit virus moeten leren leven, maar het is onder controle.
De vergaderingen van de MR van KC Aelse worden bekendgemaakt via Isy. Alle vergaderingen zijn
openbaar en kunnen worden bijgewoond door belanghebbenden.
De notulen worden na de vergadering gepubliceerd op Isy en zijn daardoor toegankelijk voor
eenieder.
Via het algemene mailadres MR.kcaelse@kindante.nl kunnen belanghebbenden hun vragen,
bezorgdheden, voorstellen etc. kwijt. De MR zal deze items vervolgens in haar vergaderingen
bespreken.
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