Medezeggenschapsraad
Jaarverslag 2015-2016

Samenstelling Medezeggenschapsraad
In het schooljaar 2015-2016 was de Medezeggenschapsraad (MR) als volgt samengesteld:



Namens de ouders: Vanessa Tulleken, Oscar Higler, en Heleen Kost (tot zomer 2016),
Marieke Kleijmeijer.
Namens de leerkrachten: Henk van der Wal (tot 1-7-’16) , Daniël Beekmans, Natasja Enke en
Tessa Spee.

Bijeenkomsten
De MR heeft het in het schooljaar 2015 -2016, 6 maal vergaderd, te weten op 6 oktober,
9 november ’15, 25 januari, 4 april, 6 juni, 7 juli ’16. De MR vergaderde op school. Dit zal ook in de
toekomst worden voortgezet. De vergaderingen van de MR waren zoals gebruikelijk openbaar. Van
het recht op bijwoning van de MR vergaderingen is in 2015 -2016 geen gebruik gemaakt.
De MR vergaderingen werden in de meeste gevallen bijgewoond door een lid van het bestuur,
aangevuld door de directie, in de persoon van directeur Anne Floor Vigeveno. De vergaderingen
werden door het bestuur en de directie gebruikt om de MR te informeren over lopende zaken en
daarover van gedachten te wisselen. De MR maakte daarnaast met regelmaat gebruik van haar
wettelijk recht bepaalde zaken onder de aandacht te brengen van bestuur en directie, waarbij zij
haar eigen oordeel over deze zaken altijd duidelijk weergaf.
De onderwerpen die in de discussie tussen MR, bestuur en directie aan de orde zijn geweest, zijn
o.a.:












Invoering nieuwe CAO
Jaarrooster
Schoolplan
Formatieplan
Openstellen Parnassys
Modernisering website
Informatie inwinnen Hoornsmodel
Beleid/groepsgrootte algemeen
Huisregels
Schoolgids ’16-‘17
Procedure nieuwe MR lid

Budget
In het schooljaar 2015 -2016 heeft de MR afscheidseten Juliette, Anneke en Henk) uitgegeven van
een budget van EUR 500,-. De MR heeft voor het schooljaar 2016 -2017 een budget aangevraagd van
EUR 500,-(?).

Advies-, en instemmingsverzoeken van Bestuur aan MR.
De MR heeft dit schooljaar ingestemd met/haar goedkeuring gegeven aan:
 Jaarrooster
 School Ondersteuningsprofiel
 Bestuursformatieplan
 Schoolgids – TBD
 Schoolplan
 Functieboek
 Voorstel met betrekking tot uitwerking overlegmodel CAO – is dit de juiste omschrijving?!
Andere advies- of instemmingsverzoeken (afgezien van de reguliere statutaire aanvragen betreffende
het vakantierooster e.d.) zijn er dit schooljaar niet geweest.

Voor volgend schooljaar staan de volgende punten op de agenda:







Dit was het lijstje van vorig jaar – graag een check met Vanessa nav haar gesprek met AF en
AvdT. Hier kunnen iig de onderwerpen genoteerd worden die de MR zelf graag op de agenda
wil in 2015-2016
Functiemix
Sociaal emotionele ontwikkeling en pedagogisch partnerschap
School Ondersteuningsplan
Nieuwe CAO
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