MR Jaarverslag De Lindegaerd 2018‐2019

1.

Leden
Personeelsgeleding 2018‐2019



Simone Bours (penningmeester)
Vera Dubislav

Oudergeleding 2018‐2019



Angelique den Eshoff (voorzitter)
Nancy Hung (secretaris)

2.

Vergaderingen
Maandag 17 september 2018
Maandag 26 november 2018
Maandag 18 februari 2019
Maandag 16 mei 2019
Dinsdag 11 juni 2019

3.

Behandelde onderwerpen
















Begroting 2018‐2019 van de Oudervereniging. De MR heeft hiermee ingestemd.
Jaarplanning 2018‐2019 van de MR is vastgesteld.
Excellentieprofiel van De Lindegaerd voor de toetsing voor het predicaat ‘Excellente school’.
Oproep kandidaatstelling voor vacature 2019‐2020 voor de MR‐oudergeleding. Omdat het MR‐
lidmaatschap van Angelique zou eindigen aan het eind van schooljaar 2018‐2019 heeft de MR
een oproep tot kandidaatstelling gedaan. Naar aanleiding hiervan is Caspar benoemd tot MR‐
lid en heeft hij als toehoorder in 2019 de MR vergaderingen bijgewoond.
Mobiliteit; het aantal kinderen is per 1 oktober 2018 met 2 kinderen gedaald t.o.v. 1 oktober
2017. Hierdoor heeft De Lindegaerd niet hoeven in te krimpen op het personeelsbestand.
Tussenevaluatie operationeel jaarplan. Onder meer is besproken dat de school zich heeft
georiënteerd op nieuwe methodes. In 2019‐2020 is naar aanleiding hiervan Karakter en Naut,
Meander en Brandaan ingevoerd.
Schoolplan 2019‐2023, inclusief jaarplan 2019‐2020. De MR heeft hiermee ingestemd. Het
schoolplan 2019‐2023 is gepubliceerd op de website.
Schoolgids 2019‐2020. De MR heeft hiermee ingestemd. De schoolgids 2019‐2020 is
gepubliceerd op de website.
Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit profiel geef een realistisch beeld van de
onderwijsondersteuning en begeleiding die de school in het kader van passend onderwijs kan
bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De MR heeft ingestemd met het SOP. Het
SOP is gepubliceerd op de website.
RIE: stand van zaken schoolpreventiebeleid /ARBO. Deze wordt eens per 4 jaar uitgevoerd.
Resultaat jaarlijkse evaluatie protocol veiligheid op school. Naar aanleiding hiervan zijn enkele
zaken aangepast zoals bijvoorbeeld vervanging stopcontacten en electra,.
Terugkoppeling monitorrapportage. Er is een aantal zaken uitgesprongen die nader is
besproken in de MR.











Begroting De Lindegaerd 2019‐2020.
Samenwerking harmonie. De muzieklessen op school worden gedurende een pilot‐periode
verzorgd door een door Harmonie Rothem aanstelde muziekleraar. Kinderen kunnen zo
kennismaken met diverse muziek en muziekinstrumenten.
Cluster Meerssen. Innovo heeft een cluster gevormd van verschillende scholen in Meerssen
om elkaar te kunnen versterken maar ook te ontlasten. Onderdeel hiervan is de vakdocent
gym die 1x per week de gymlessen verzorgd.
Vakantie/activiteitenplanning 2019‐2020. De vakanties worden van ‘bovenaf’ bepaald en hier
heeft de school geen invloed op. De studiedagen wel. De MR heeft hiermee ingestemd.
Formatieplan 2019‐2020. De MR heeft hiermee ingestemd.
Werkverdelingsplan 2019‐2020.
Invulling tussenschoolse opvang. De MR heeft ingestemd met de uitbesteding van het
overblijven aan Stichting Tussen de Middag. Alvorens hiertoe te besluiten heeft de MR eerst
een uitgebreide toelichting gekregen van Stichting Tussen de Middag.
Mogelijkheden onderwijs‐aanbod voor het vak Engels.

