Jaarverslag MR schooljaar 2016-2017

•

Samenstelling van de MR
Oudergeleding:
Jaap Jan van den Hof - voorzitter
Gert-Jan van den Bosch (GMR lid,
vice-voorzitter)
Estev Beenhakker - penningmeester
Elise Derksen

Personeelsgeleding:
Mathilde Dol- secretaris
Annet Hulzebos
Paul Smid
Ria Dekker

• Functioneren van de MR
Jaap Jan van den Hof is voorzitter. Gert-Jan van den Bosch is vicevoorzitter.
Mathilde Dol is secretaris en notuleert de vergaderingen. Tijdelijk is dit overgenomen
door Ria Dekker.
Jaap Jan heeft regelmatig overleg met de directeur Geert-Jan Enting.
De directeur informeert de MR namens het bevoegd gezag.
Per school heeft er één MR-lid zitting in de GMR (Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad Stichting Wolderwijs). Gert-Jan bezoekt de GMR
vergaderingen.

• Faciliteiten van de MR
Onze MR heeft niet meer de beschikking over middelen voor vrij roosteren van
personeelsleden.

• Vergaderingen van de MR
Er is dit schooljaar 7 keer vergaderd op school.

• Overleg met bevoegd gezag en directie
Dit schooljaar is Geert- Jan Enting 2 keer aangeschoven tijdens een vergadering om
een aantal zaken toe te lichten. Hermina Lode is 1 keer aangeschoven tijdens onze
vergadering om de opbrengsten toe te lichten. Vóór elke vergadering is overleg
geweest tussen Jaap Jan en Geert-Jan. Dit is een aantal keren waargenomen door Estev
Beenhakker.

• Extra in jaar 2016-2017
Samenwerking oudercommissie IKC en ouderraad, medezeggenschapsraad

• De achterbannen van de MR
Om de achterbannen van de MR (ouders en personeelsleden) goed te informeren is op
de website van school een afdeling MR te vinden. Hierop zijn vergaderdata, agenda’s
en notulen te vinden.
Als er nieuws is vanuit de MR verschijnt hierover een bericht in de nieuwsbrief.

• Onderwerpen uit vergaderingen
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Schoolplan
Schooljaarplan
Schoolgids
Opbrengsten en adviezen Voortgezet Onderwijs
Veiligheid
Gebruik schoolgebouw/ Bibliotheek
Onderhoud schoolgebouw, vervanging fietsenhok
Financiën
Zorgplan en NT2-hulp
SchoolOndersteuningsProfiel
Parro-app
Directievoering en ziekteverzuim
Integraal Kind Centrum
Formatieplan
Groepsindeling; extra kleutergroep
Vakantieregeling

• Plannen voor schooljaar 2017-2018
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Onze speerpunten:
Verkiezingen MR
Integraal Kind Centrum
Veiligheid in en om de school/integraal kind centrum
Gebruik schoolgebouw/bibliotheek
Formatie en groepsindeling
Betrokkenheid ouders, Parro-app
Toenemende werkdruk personeel (neventaken)/stakingen

