Jaarverslag MR, CBS De Postiljon, 2018-2019
Paul Arends (voorzitter)
Samenstelling
In de MR hadden zitting:
• namens de ouders: Paul Arends (Voorzitter), Xiomara Nap en Viola Bex
• namens het personeel: Rachel de Graaf, Johan Kruger en Anja Veenhof
Door omstandigheden neemt Viola Bex eerder afscheid dan de geplande zittingstermijn.
Paul Arends neemt ook afscheid, maar zal nog even waarnemen i.v.m. de grote wisselingen
in het MR bestand (4 van de 6 nemen afscheid). Naam van de nieuwe voorzitter is dan ook
nog niet bekend.
Nieuwe leden oudergeleding 2019-2020: Aafke Hardeman, Bart Schouten
Nieuwe leden schoolgeleding 2019-2020: N.n.b.

Vergaderingen
De MR heeft als geheel 8 keer vergaderd. In alle gevallen was de directeur, Jeannette de
Ronden, uitgenodigd voor overleg en/of toelichting.
De reservedatum begin juli was niet benodigd.
Gedurende het hele jaar is de MR geïnformeerd over het ontwikkeling van de nieuwe
huisvesting van de school. Verder worden de reguliere en jaarlijks terugkerende
onderwerpen behandeld, zoals:
1. Begroting en jaarrekening OC
2. Scholingsplan leraren/leraressen
3. leerlingentelling
4. Social media
5. Kwaliteitszorg
6. RI&E
7. etc.
De MR heeft extra aandacht besteed aan de stakingen, advies ontruimingsplan (ook
procedures m.b.t. aanslag Utrecht), AVG, ontwikkelingen IPC en de nieuwbouw.
De MR participeert ook in de werkgroepen van de nieuwbouw van de Postiljon en betrekt
daar waar mogelijk ook leerlingen en ouders in. De nieuwbouw is ook voor de komende
jaren een speerpunt van de MR.
Formele besluitvorming
De MR heeft formeel ingestemd met de volgende zaken:
• De begroting 2018 - 2019 van de oudercommissie.
• De tekst van de schoolgids 2018 - 2019 (instemming van de oudergeleding).
• Het taakbeleid 2018 - 2019 (instemming van de personeelsgeleding).
• Inzet van het werkverdelingsplan
• Studiedagen 2019 - 2020
De MR heeft daarnaast een positief advies uitgebracht over:
●
Begroting.
●
School ondersteuningsprofiel.
Overige activiteiten
Informeren ouders

Er is het afgelopen jaar energie in gestoken om de MR en de ouders dichter bij elkaar te
brengen. Dit houdt in dat er meer informatie gedeeld is over wat we doen door
verschillende stukken in de nieuwsbrief te schrijven. Verder zijn de notulen binnen een week
na de vergadering op de website van de Postiljon gezet. Deze lijn proberen we verder door
te trekken met innovatieve manieren om de ouders bij de school en de MR te betrekken,
gebruik makend van hedendaagse communicatie en middelen.
Blik op de toekomst
Komend schooljaar worden er de nodige ontwikkelingen verwacht op het gebied van nieuwe
huisvesting van De Postiljon. Het is van belang dat MR en ouders hier actief bij betrokken
zijn. Met de vele nieuwbouw in Soesterberg wordt een significant groter leerlingaantal
verwacht, wat de nieuwbouw nog belangrijker maakt en de weg naar de toekomst openzet.
Ook wil de MR zich inzetten voor passend onderwijs voor alle leerlingen.

