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Inleiding
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van
Basisschool Crescendo Kortvoort 61 C.
Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over
haar activiteiten in het jaar 2021.

1. Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 door de ouders gekozen
ouderleden en 3 door het team gekozen personeelsleden.
De leden van de MR zijn als ouder of als leerkracht betrokken bij
basisschool Crescendo. Vanuit deze betrokkenheid denken en beslissen
wij mee over beleidszaken om daarmee een bijdrage te leveren aan een
plezierige, veilige, leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs
op onze school. De raad spreekt voor zowel ouders als het personeel.
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden:
Zitting in MR

naam

sinds:

Functie:

Personeelsgeleding:

mw. D. Dixon
dhr. H. Howard
mw. L Verbond

sept. 2020
sept. 2020
sept. 2020

secretaris
v.voorz.
penningm

Oudergeleding:

dhr. R. Williams
mw. S. Adu Gyamfi
mw. L. Amoanimaa

sept. 2020
sept. 2020
sept. 2020

voorzitter
lid
lid

In samenwerking met het bestuur en de MR zijn begin dit jaar het
MedezeggenschapsReglement en het MedezeggenschapsStatuut
herzien en door de MR vastgesteld. In oktober is het Huishoudelijk
reglement vastgesteld.
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2. Werkwijze
Om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen tijdig aan bod komen
tijdens MR-vergaderingen is een jaarplanning gemaakt. Op basis van
deze jaarplanning wordt voor elke vergadering de agenda vastgesteld.
Op de jaarplanning staan onderwerpen die in elke vergadering aan bod
komen; dit zijn zowel de aandachtsgebieden die we vanuit de MR hebben
geformuleerd, als de onderwerpen die aan bod moeten komen conform
de Wet Medezeggenschap op scholen, zoals het school-formatieplan en
de schoolgids.
Daarnaast is deze planning aangevuld met specifieke onderwerpen per
vergadering.
Afgelopen jaar zijn COVID-19 en de herstelopdracht van de inspectie
onderwijs een terugkerend onderdeel van de vergaderingen geweest.

3. Vergaderfrequentie
In 2021 heeft de MR 8 regulier keer vergaderd. Daarnaast is de MR nog
een aantal keren bijeengeweest voor scholingen en tussentijds overleg.
Op verzoek is de interim-directeur aanwezig geweest bij enkele MR
vergadering. Er waren 2 vergaderingen met de toezichthouder.
De Uitvoerend bestuurder heeft eveneens een aantal keren de MR
vergadering bijgewoond. Ook zijn enkele zaken omwille van efficiency per
mail afgehandeld. Dit jaar hebben geen ouders of personeelsleden
gebruik gemaakt van de openbaarheid van de vergaderingen.

4. Onderwerpen van Overleg.
Onderwerpen die veel aandacht hebben gekregen tijdens dit MR-jaar :
Verbeterplan Crescendo
In het Verbeterplan 2020-2021-2022 staan de onderwijskundige
ontwikkelingen en de te ondernemen acties beschreven. Op basis van
artikel 10 WMS is de voltallige MR om instemming gevraagd op het
Verbeterplan, welke door de MR is verleend.
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Corona protocol
Medio december 2020 zou de school wederom gesloten zijn vanwege het
Corona virus. De Crescendo leerlingen mochten echter met medeweten
van de inspectie en de gemeente na de kerstvakantie toch naar school.
De Rivm-protocollen zijn opgevolgd en aanvullend is de school op
belangrijke punten als deurposten, toiletten etc.. dagelijks extra schoongemaakt
NPO (Nationaal Plan Onderwijs)
Vanuit de overheid zijn er subsidies beschikbaar gekomen om de
opgelopen leerachterstanden als gevolg van lockdowns door Corona in te
halen (NPO). De teamfoto en de leerachterstanden zijn uitvoerig in kaart
gebracht. Aan de hand van de leerachterstanden is een NPO-plan
gemaakt dat als een dynamisch plan gezien moet worden. m.a.w.
tussentijds mogelijk aan te passen. Dit om deze opgelopen
onderwijsachterstanden in te kunnen lopen. Daarbij is gekeken naar de
verschillende interventies die door de minister zijn aangegeven. De MR
heeft daaraan haar goedkeuring geven. Niet alle middelen bestemd voor
2021 zijn besteed. Deze kunnen verder in 2022 en 2023 worden
aangewend.
Herstelopdracht inspectie onderwijs
Ouderbijeenkomsten hebben de nodige aandacht gehad, dit om de ouders
uitgebreid te informeren door directie, team en bestuur over het
inspectierapport en de acties die het bestuur en de school dienen te
ondernemen ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
Naast de bovengenoemde onderwerpen zijn ook andere onderwerpen
tijdens vergaderingen aan de orde gekomen, te weten :
* de ouders zijn benaderd om in de Ouderraad zitting te willen nemen.
Inmiddels functioneert de ouderraad weer en is er overleg met de
oudergeleding van de MR. De OR zal geëigende cursussen volgen.
* Deelgenomen is aan de sollicitatiecommissie voor een nieuwe directeur
die per 1 januari 2022 is aangesteld. In oktober heeft de MR ingestemd
met de aanstelling van een fulltime directeur.
* Vakantierooster : het aantal uren dat besteed wordt aan les, studiedagen en vakantie is bekeken.
* Werkdrukmiddelen : vanuit het ministerie is er geld beschikbaar gesteld
om de werkdruk te verlagen. Vanuit het team kwam o.a. de wens om
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verder uit te breiden in de extra zorg voor leerlingen. Het uiteindelijke plan
om de werkdrukgelden in te zetten, is goedgekeurd.
* in februari is de (meerjaren)begroting en de formatie uitgebreid
toegelicht. Het dalend aantal leerlingen baart iedereen zorgen. Een prplan is opgesteld. In financieel opzicht is Crescendo een gezonde school.
Aandacht wordt gevraagd om gebruik te maken van de ruime
mogelijkheden in het kader van de professionalisering. De MR ging
akkoord met de voorgestelde acties zoals die zijn verwoord in begroting
en formatie.
* In juni is het Bestuursverslag 2020 en de Jaarrekening 2020 uitgebreid
besproken met MR en Bestuur.
* De MR is betrokken geweest bij het aantrekken van een nieuwe
vertrouwenspersoon, voor zowel intern als extern.
* Uitgebreid is gesproken tussen de MR, de interim-directeur en het
bestuur over het blijven hanteren van grote groepen voor het nieuwe
schooljaar. Niet de financiën en het aantal leslokalen is het probleem maar
de bezetting met bevoegde leerkrachten, een eis van de inspectie
onderwijs.
* in augustus is teruggekeken op het afgelopen schooljaar, waarin de
nieuwe MR van start is gegaan. De voorzitter geeft aan trots te zijn op wat
er tot nu toe gezamenlijk is bereikt.
Speerpunten voor 2022
- De MR wil zich inzetten om op een praktische manier een positieve
bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de school, het beleid en het
onderwijs in het bijzonder. Om te komen tot een ‘voldoende’ waardering
van de inspectie.
- Naast het bespreken van actuele ontwikkelingen welke de school
aangaan, met name invulling geven aan NPO en de jaarlijks terugkerende
zaken.
- Ook de toename van het aantal kinderen op het Kwetternest en de groei
van het aantal leerlingen behoeft onze bijzondere aandacht.
- Tenslotte: Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend
schooljaar kritisch opbouwend te kijken naar alles wat ons wordt
voorgelegd.
Amsterdam, 25 mei 2022
Namens de MR van basisschool Crescendo,
R. Williams, voorzitter
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