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Jaarverslag Medezeggenschapsraad rkbs Klavertje vier 2020 – 2021
Iedere school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad (MR). Iedere MR is samengesteld uit
een oudergeleding (OG) en een personeelsgeleding (PG). De MR houdt zich vooral bezig met de
beleidszaken van de school. Hierover wordt door de directie van Klavertje vier en/of het schoolbestuur
van Meer Primair om advies en/of instemming van de MR gevraagd.
De samenstelling van de MR van Klavertje vier bestond in het schooljaar 2020 - 2021 uit:
Oudergeleding:
Personeelsgeleding:
4 ouders waarvan één de voorzitter was
4 leerkrachten waarvan één de secretaris was.
en één lid de vice voorzitter was.
De Stichting MeerPrimair, waartoe Klavertje vier in schooljaar 2020-2021 behoorde, heeft een
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
De MR is in het schooljaar 2020 – 2021 in totaal 6 keer bij elkaar gekomen. Tijdens de vergaderingen
zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
- MR Activiteitenplan/ MR reglement
- Veiligheidsbeleid/BHV-plan
- Vakantierooster
- Schoolwerkplan
- Formatieplan
- Werving directie
- Schoolgids
- Werkdruk personeel
- Scholingsplan
- Communicatie tussen ouders en
school
- Sociaal veiligheidsplan
- Maatregelen rondom Corona
- Tevredenheidspeiling
- Internationalisering
- Community-school
- Organisatie- en managementstructuur
Buiten de vaste MR vergaderingen met alle MR leden, werd soms in kleiner commitee vergaderd.
Bijvoorbeeld inzake speciale projecten. Vanuit de GMR werden belangrijke issues met de MR
gedeeld.
De tijdsbesteding van de MR-leden betrof gemiddeld 13 dagdelen per lid waarvan circa de helft aan
extra inspanningen buiten de reguliere vergaderingen van de MR om.
Financiële verantwoording:
Kosten:
Na- en bijscholing
Diversen
Reservering*
Totaal

Begroting 2020-2021
€
€

0
0

€
€

€

0

€

Werkelijke kosten 2020-2021
0
0
0

*geoormerkt t.b.v. opleiding

Alle MR informatie is digitaal gearchiveerd en op aanvraag beschikbaar. Agenda’s en notulen van de
vergaderingen zijn op de website van Klavertje vier terug te vinden.
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