Jaarverslag MR Odaschool
Schooljaar 2019- 2020

Het jaarverslag van de MR van de Odaschool. Het afgelopen schooljaar is ook voor de MR een
bijzonder jaar geweest. Een schooljaar waarin we halverwege elkaar niet meer persoonlijk konden
ontmoeten maar waarin de contactmomenten van de MR via de digitale weg moesten volgen.
Met het jaarverslag legt de MR van de Odaschool verantwoording af over haar activiteiten en willen
we ouders en personeel informeren over haar activiteiten van het schooljaar 2019-2020.
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Bijeenkomsten
De MR vergaderde drie keer volgens vergaderrooster en er vonden twee digitale momenten plaats
i.v.m. de coronamaatregelen.

September
Het jaar werd gestart met onze samenwerkingspartners van Driehoven. Het MT blijft voorlopig de
directietaken voor de Odaschool waarnemen. Vanuit Meerderweert is Ans Hermans directeur van
basisschool de Schrank aangesteld als mentor voor onze school waar het MT op terug kan vallen.
Verder wordt er gekeken wie de kartrekker wordt voor het project Driehoven. We hebben de kansen
ten aanzien van de samenwerking besproken. Ook de huisvesting is een onderwerp waarover
gesproken is.
Na de gezamenlijke start hebben we met de MR van de Odaschool gesproken over de
informatieavond die gehouden zijn. Dit schooljaar zijn ook een drietal onderwijsassistenten
aangesteld vanuit de werkdrukgelden. De aanpassingen die nodig zijn aan locatie Annendaal zijn
besproken. We hebben het hierbij met name gehad over de praktische gevolgen voor leerlingen,
ouders en leerkrachten. Het visie traject met OMJS is besproken en wat we willen versterken in de
verschillende clusters. Verder is het overblijven ter sprake gekomen tijdens deze vergadering. Hier
zijn knelpunten zichtbaar.
November
Tijdens de gezamenlijke start stelt Erna Bouten zich voor aan beide MRen. Erna zal de projectleider
voor Driehoven zijn. Zij zal met de directies haar opdracht bespreken. De ouderverenigingen hebben
contact gehad en activiteiten uitgezet voor het schooljaar.
Tijdens het overleg van de MR van de Odaschool is besproken dat er een nieuwe interim is
aangetrokken die voorheen directietaken heeft waargenomen op de Uitkijktoren. Het BAC is
geformeerd om een nieuwe directeur aan te kunnen stellen. Tijdens deze vergadering is er verder
gesproken over de investeringen op de locatie Annendaal en het gebruik van het wijkcentrum
Kwintet. Deze punten worden vanuit Meerderweert aangestuurd. Voor de locatie Annendaal zijn
investeringen gedaan om de toiletgroepen en speelplaats aan te kunnen pakken. Ook is er een
verplaatsing van de BSO geweest van locatie Annendaal naar de Anjelierstraat. Er zal door de
aanpassingen een nieuwe risico-inventarisatie plaats moeten vinden om mogelijke punten zichtbaar
te maken. Voor het einde van het schooljaar zullen er nieuwe ouders aangetrokken moeten worden
omdat de termijn afloopt voor een aantal leden van de OMR. Punten die verder ter sprake zijn
gekomen in deze vergadering zijn; formatie voor het aankomende schooljaar, overblijven en het
informeren van ouders wanneer leerkrachten gaan staken.
Januari
Er wordt gezamenlijk gestart. Bregje Salemans stelt zich voor als de nieuwe directeur van OBS de
Uitkijktoren. Voor de Uitkijktoren is de invulling van de directietaken nu duidelijk de procedure voor
een nieuwe directeur voor de Odaschool loopt. De rol van de projectleider wordt kort besproken. De
Open dag in maart wordt samen opgepakt. De optocht wordt besproken want dit is een
gezamenlijke activiteit van de scholen en kinderopvang.
Na de gezamenlijke start hebben we met de MR van de Odaschool het overblijven besproken. Een
structurele oplossing blijft nodig. De verkeersveiligheid rondom met name de Anjelierstraat blijft een
aandachtspunt en dit is aangekaart bij de wijkagent van Boshoven. Per 1 januari is een nieuwe
interim-directeur aangesteld; Frank van Erve. De procedure voor een nieuwe directeur loopt.

Mei/ juni
Deze momenten hebben door de maatregelen rondom corona digitaal plaatsgevonden. Tijdens de
vergaderingen hebben de leden van de MR kennis kunnen maken met de interim-directeur en later
met onze nieuwe directeur. Tijdens deze momenten is het met name gegaan over hoe het
thuiswerken door leraren, ouders en team is ervaren. Verder is ook de invulling en inzet van
leerkrachten besproken.

