Jaarverslag MR Johannes Calvijnschool 2018-2019
Algemeen
De Medezeggenschapsraad van de Johannes Calvijnschool te Amersfoort legt met dit jaarverslag
over 2018-2019 formeel verantwoording af over haar ac!viteiten.
Beze•ng MR:
Marieke Bakker
Eduard van Beijnum
Thamar van de Brink
Simone van Dam
Liesbeth Knook
Jos Landwaart

(Oudergeleding, a"redend 2020, herkiesbaar)
(Oudergeleding, a"redend 2023, niet herkiesbaar)
(Oudergeleding, a"redend 2020, herkiesbaar)
(Personeelsgeleding, a"redend 2020, niet herkiesbaar)
(Personeelsgeleding, a"redend 2021, niet herkiesbaar)
(Personeelsgeleding, a"redend 2021, afscheid genomen 2019)

De MR hee" dit schooljaar 6 keer vergaderd. Van elke vergadering is een kort verslag opgenomen in de reguliere
Nieuwsbrief. Er is deelgenomen aan de vergaderingen van de GMR door Eduard van Beijnum.
Behandelde onderwerpen:
Punten die besproken zijn binnen de MR waren de gebruikelijke onderwerpen die er elk jaar zijn, zoals het jaarplan, de
forma!e, ﬁnanciën, PR zaken, de schoolgids, ouderbijdrage, en de sociale veiligheid op school. De ontwikkeling van het
leerlingaantal van de school is op elke vergadering onderwerp van bespreking geweest, en we zijn dan ook dankbaar dat
we het cursusjaar 2019-2020 met een kleine groei in leerlingenaantal zijn gestart. Daarnaast is er gesproken over het
nieuwe rapport en de daarbij horende nieuwe gesprekkencyclus met ouders. Een enquête onder ouders over het vernieuwde rapport is ter tafel gekomen. Er is door de MR advies ingebracht over “ouderbetrokkenheid en risicodekking”,
wat geleid hee! tot de duidelijkheid dat de aansprakelijkheidsverzekering van de school ook voor ouders is, als zij helpen
met schoolse ac"viteiten. Daarnaast is een posi"ef advies ingebracht voor keuzevrijheid voor de Bijbel die de kinderen
uit groep 8 krijgen. Als MR hebben we achterliggend jaar het Reglement “rechten en plichten van de MR” besproken en
voor ons actueel gemaakt, en daaruit een A4 opgesteld met de MR speerpunten die voor ons handelen rich"nggevend
zijn. Een voorstel vanuit school voor aanpassing van de onderwijs"jden is "jdens meerdere vergaderingen besproken en
daarop hee! de MR uiteindelijk haar instemming gegeven. Achterliggend jaar was Eduard van Beijnum a!redend en
hee! vervolgens ingestemd met voortze#ng van zijn voorzi$erschap van de MR. Jos Landwaart hee! afscheid genomen
van de MR i.v.m. zijn vertrek van de Johannes Calvijnschool.
GMR
In de GMR is een aantal zaken besproken in Educa•s verband die alle scholen betreﬀen. Belangrijke punten hierbij zijn de
voornemens om gepersonaliseerd leren breed en gefaseerd in te voeren, de zorgen die er zijn met betrekking tot het
vinden van voldoende (gekwaliﬁceerd) personeel, inze"en van extra ﬁnanciële middelen om de kwaliteit van onderwijs
binnen Educa•s te verbeteren. Daarnaast wordt in de GMR gesproken met de Raad van Toezicht over de gang van zaken
binnen Educa•s.
Ten slo•e
Achterliggend jaar hebben we als vertegenwoordiging van personeel en ouders pre#g en construc•ef kunnen samenwerken met direc•e en bestuur. We bidden ook voor dit jaar om Gods zegen op het onderwijs aan onze kinderen, voor
de ouders, docenten en alle andere betrokkenen.
Namens de leden van de MR:
Amersfoort, oktober 2019
Eduard van Beijnum
Voorzi"er

Marieke Bakker
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