Jaarverslag 2019-2020
MR SWS it Werflân
Voor u ligt het jaarverslag van de MR van SWS it Werflân over schooljaar 20192020. In dit verslag legt de MR op formele wijze verantwoording af over haar activiteiten.
In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de onderwerpen die het afgelopen jaar de
revue zijn gepasseerd, wordt de werkwijze omschreven en vindt u de samenstelling
van de MR gedurende het schooljaar. Ook wordt er een blik op de toekomst geworpen
voor het schooljaar 2020-2021.
Wat doet de MR?
Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in
de wet op de medezeggenschap (WMS). De MR is een inspraakorgaan voor ouders
en personeel. De MR overlegt met het management van de school over schoolbeleid
zoals bijvoorbeeld doelstellingen, onderwijskwaliteit, passend onderwijs, personeelsbeleid en veiligheid.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden het management aan de MR om advies en instemming moet vragen. Het managementteam vraagt bijvoorbeeld advies
aan de MR over toelatingsbeleid van leerlingen, samenwerking met andere instellingen of over onderhoud. Sommige plannen mogen pas worden uitgevoerd nadat de
MR ermee heeft ingestemd. Dit speelt bijvoorbeeld bij het schoolplan, de samenstelling van de formatie en de onderwijstijden. Tenslotte heeft de MR ook initiatiefrecht.
Dit betekent dat de MR op eigen initiatief voorstellen kan doen aan het management.
Naast de formele bevoegdheden van de MR is de raad vooral een klankbord voor het management en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.
De MR neemt in de besluitvorming de uitgangspunten vanuit het Fusie Effect Rapport
en de Identiteitscommissie in acht. De MR bewaakt “de uitgangspunten samenwerkingsschool” en laat zich informeren door een lid van de Identiteitscommissie. Dit is
een terugkerend punt op de agenda van de MR.
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Samenstelling
De medezeggenschapraad op It Werflân bestaat uit vier leden, twee namens de
ouders en twee namens de teamleden.
In schooljaar 2019-2020hebben er enkele wisselingen plaatsgevonden. Pieter de Boer
heeft tot en met november 2019 zijn taken als secretaris uitgevoerd en heeft hierna de
functie overgedragen aan Marrit van Esch. Zijn plek binnen de oudergeleding is ingevuld door Evert Landman. Willemien Broers heeft de MR verlaten en is ten tijde van de
corona-crisis vervangen door terugkerend lid Gjilke Alma, die begin schoolljaar 20202021wordt opgevolgd door Michel Wijma in de personeelsgeleding.
Personeelsgeleding
Marrit van Esch
Willemien Broers
Gjilke Alma

Functie
Secretaris
Lid (t/m februari 2020)
Lid (mei t/m augustus 2020)

Oudergeleding
Rika Rozema
Pieter de Boer
Evert Landman

Functie
Voorzitter
Secretaris (t/m november 2019)
Lid (vanaf november 2019)

Werkwijze
Gedurende enkele jaren hebben de OR en MR een gezamenlijke start gehad. Na enkele kritische noten, samen met het advies om vanwege de pandemie veel afstand te
bewaren, wordt alleen nog gezamenlijk geopend wanneer een van beide organen een
belangrijk vergaderpunt aandraagt, waar beiden inspraak op hebben. In verband met
de uitbraak van Covid-19 is er dit jaar minder vergaderd dan andere jaren.
Vergaderdata MR schooljaar 2019-2020:
- 23 september 2019
- 30 oktober 2019
- 7 november 2019 (zakelijke ouderavond)
- 2 december 2019
- 22 januari 2020
- 2 maart 2020
- 8 april 2020 (te vervallen i.v.m. corona)
- 25 mei 2020 (te vervallen i.v.m. corona)
- 22 juni 2020
- 2 juli 2020 (digitale vergadering ter voorbereiding op 19-8-2020)
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De vergaderingen van de MR zijn bijgewoond door Diety Hobma, namens het management als adviserend lid. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Er zijn dit
schooljaar geen toehoorders aanwezig geweest bij de vergaderingen.
Dit schooljaar stond in het teken van het inspectiebezoek in november en het plan dat
hieruit is opgesteld om de school weer 'groen' te krijgen. De MR is hierbij alert geweest
op de gang van zaken binnen het overkoepelend orgaan Adenium en heeft zich goed
laten informeren tijdens verschillende vergaderingen omtrent de vorderingen binnen
het plan.
Naar aanleiding van het inspectierappor is een informatieavond georganiseerd. Tijdens
deze informatieavond heeft het management verheldering gegeven over het plan van
aanpak, betreffende het inspectierapport. Helaas is een vervolgavond in juni komen te
vervallen ivm Covid-19. Wel heeft de MR erop toegezien dat ouders via een nieuwsbrief werden geïnformeerd.
Naast deze specifieke onderdelen werkt de MR met een aantal vaste agendapunten,
waaronder:
- mededelingen en ingekomen stukken
- vaststellen notulen vorige vergadering
- notulen GMR bespreken (indien aanwezig)
- identiteitscommissie
- rondvraag
Andere punten die op de agenda zijn gezet door het management, dan wel de MR:
Evaluatie continurooster, financiën en fusiemiddelen, IKC en indeling lokalen, communicatie en openbaar maken van de notulen op de website.
Om de MR toegankelijker te maken voor ouders is in november 2019 een emailadres
voor de MR gerealiseerd.
In juni werd bekend dat directeur Diety Hobma It Werflân gaat verlaten per schooljaar
2020-2021. De MR heeft contact gehad met bovenschools bestuur over het besluit tot
het aanstellen van een interim-directeur en de communicatie daaromtrent.
Vooruitblik schooljaar 2020-2021
De eerste helft van het schooljaar zal vooral in het teken staan van de ontwikkelingen
binnen het plan van aanpak richting de inspectie, die de school op 12 januari 2021 zal
bezoeken. Er zal worden samengewerkt met een nieuwe interimdirecteur, Paulien Veldman. De MR zal zich inzetten om transparantie en kwaliteit te waarborgen richting ouders en team. Ook zal zij kritisch kijken naar de rol die de volgende directeur zal gaan
vervullen, binnen een vaste aanstelling. De ontwikkeling van het IKC zal een grote rol
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gaan spelen binnen het MFC en binnen deze aanstelling. De MR zal zich blijven inzetten
voor de belangen van leerlingen, ouders en het personeel van de school.
Per schooljaar 2020-2021 wordt er een nieuwe website gelanceerd, waar Marrit van
Esch als beheerder de notulen openbaar zal maken.

Meer informatie
In dit jaarverslag is verslag gedaan van de onderwerpen die het afgelopen schooljaar in de MR zijn besproken. Meer uitgebreide verslaglegging vindt u in de notulen van onze vergaderingen.
Contact met de MR
Hebt u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de MR-leden of persoonlijk aanspreken. De MR-leden zijn bereikbaar voor opmerkingen, vragen en suggesties van de achterban. Deze worden tijdens de eerstvolgende vergadering besproken. Stuurt u uw vragen en/of opmerkingen naar mr.werflan@opo-furore.nl.
MR SWS it Werflân te Rottevalle
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