Jaarverslag MR 2020-2021
Beste ouders
Bij deze het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van Basisschool de Avonturijn, Berg aan de
Maas.
Ook voor de MR was dit een moeilijk jaar. Door de coronamaatregelen was het voor de MR moeilijk
om elkaar live te ontmoeten. De vergaderingen zijn voornamelijk online gevoerd. Slechts een keer was
het mogelijk om elkaar persoonlijk te ontmoeten.
Toch hebben ook wij geleerd hoe je effectief met zulke omstandigheden kunt omgaan. Dit biedt ons
de mogelijkheid om in de toekomst te kijken wat de mogelijkheden zijn.
In dit verslag proberen wij u een kort overzicht te geven van de activiteiten die wij dit jaar hebben
uitgevoerd.
1. Wat heeft de MR dit jaar zoal gedaan?
 Jaarplan MR
 Huishoudelijk Reglementen MR
 Taken MR:
o Schoolgids
o Begroting
o Formatie
o SchoolVeiligheidsPlan
o Besteding werkdrukgelden
o NPO-plan
2. GMR
Een aantal taken van de MR worden overgenomen door de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad
van Stichting Kindante. Dit zijn voornamelijk taken die voor het hele bestuur gelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan onderwijsbeleid, personeelsbeleid enz. Dit is statutair vastgelegd. De GMR brengt
hier verslag van uit. Helaas zijn de gezamenlijke bijeenkomsten vervallen in verband met corona
maatregelen. De hoop is dat dit in het nieuwe schooljaar weer opgepakt kan worden.
3. ‘Vinger aan de pols’ - toekomst BS de Avonturijn
De leden van de MR zijn gedurende het afgelopen schooljaar meegenomen in de ontwikkelingen
rondom de toekomst van BS de Avonturijn.
De gemeente Stein heeft uiteindelijk de keuze gemaakt om de school te ‘verbouwen’. Echter viel
de keuze na aanbesteding op een ander architectenbureau dan in het voorgaande traject. De leden
van de MR (zowel de ouder – als de personeelsgeleding) zijn in de gelegenheid geweest om een
aantal ‘gebruikersbijeenkomsten’ bij te wonen. Hierin werden plannen en ideeën gepresenteerd
en uitgewisseld. De verbouwing is gepland. Het is alleen nog niet duidelijk wanneer dit daadwerkelijk gaat gebeuren.
4. Vragen van ouders
De MR, in het bijzonder de oudergeleding, hebben gedurende het jaar met momenten vragen van
ouders beantwoord. Hierin zouden de leden van de MR graag zien dat dit meer tot stand komt en
er over nadenken hoe dit in de toekomst beter vorm te geven.
Exact deze woorden stonden ook in het vorige verslag. Helaas zijn weinig vragen vanuit de ouders
bij de MR neergelegd. Wel heeft de oudergeleding dit meerdere keren gedaan.
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Wel hebben we geconstateerd dat bij de overgang binnen de stichting Kindante naar het nieuwe
Office 365 systeem er verwarring is ontstaan over het juiste mailadres. Dit blijft ons nog regelmatig
parten spelen.
5. Blik op corona en afstandsonderwijs
Ook dit schooljaar heeft de MR geprobeerd om tijdens de afgelopen periode oog te hebben voor
het onderwijs in corona tijd. Vragen zoals ‘hoe is het gesteld met de voorgang van het onderwijs?’,
‘hoe houden we ouders op de hoogte?’ maar ook ‘zijn we op de toekomst voorbereid?’ kwamen
hierbij ter sprake. Ondanks het feit dat dit een spanningsveld kan zijn, is de MR op dit moment
tevreden met de voortgang binnen school.
6. Benoeming nieuwe directeur en locatieleider
Het was uiteraard al langer bekend dat Dhr. Demandt aan het einde van het schooljaar zijn taak
als directeur zou neerleggen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Lange tijd
was onduidelijk hoe dit zou worden opgelost.
In het voorjaar van 2021 werd bekend dat dit intern zou worden opgelost vanuit het Cluster Stein
en dat een van de zittende directeuren ook directeur van BS de Avonturijn zou worden. Ter aanvulling zou op de Avonturijn een locatieleider worden benoemd voor een aantal dagdelen per week.
Zonder naar de personen te kijken werd er door de MR kanttekeningen gemaakt bij de gevolgde
procedure. De MR moet immers in dit proces worden meegenomen.
Hierover is gecorrespondeerd met het College van Bestuur. Uiteindelijk zijn de argumenten van
zowel de MR als het College van Bestuur gehoord en geaccepteerd met dien verstande dat de MR
heeft aangegeven dat zij in de toekomst graag vooraf op de hoogte worden gebracht van dit soort
ingrijpende beslissingen.

Mochten er naar aanleiding van dit verslag nog vragen zijn, horen we dat graag.

Met vriendelijke groet namens de Medezeggenschapsraad BS de Avonturijn;
Thei Welzen (voorzitter) en Marilyn Lenaerts (secretaris)

Mailadres MR; mr.deavonturijn@kindante.nl
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