Jaarverslag van de MR van basisschool Zuiderenk schooljaar 2016-2017

Wat doet de Medezeggenschapsraad (MR)?
Basisschool Zuiderenk heeft een medezeggenschapsraad (MR). Medezeggenschap houdt in
dat meerdere partijen invloed kunnen uitoefenen op besluiten. De MR bestaat uit een
ouder- en een personeelsgeleding (drie ouders en drie personeelsleden). Vaak is de
directeur van de school de eerste helft van de vergaderingen aanwezig om zaken toe te
lichten. Diverse beleidspunten van het bestuur hebben het advies en/of de instemming van
de MR nodig. Denk bijvoorbeeld aan de schoolgids en de formatie. De MR-leden houden
hierbij de belangen van ouders, leerlingen en personeel in het oog. Op de jaarlijkse zakelijke
ouderavond presenteert de MR het jaarverslag.
Samenstelling
Onze MR-leden zijn:



Personeelsgeleding: Mariska Bruulsema (secretaris), Gerla Posthumus, Margit Foppes
Oudergeleding: Mariken Schuur (voorzitter), Marije Bouma, Johannes Bos

Onderwerpen schooljaar 2016-2017
In het afgelopen schooljaar is de MR vijf keer bij elkaar gekomen voor onder meer de
volgende zaken:









Evaluatie continurooster
Schoolgids 2016-2017 en schoolgids 2017-2018
Tijdstip contactmomenten ouders (’s middags i.p.v. ’s avonds)
Protocol mobiele telefoons en richtlijn voeding
Evaluatie nieuwe rapporten
Schoolondersteuningsprofiel (basisondersteuning passend onderwijs)
Reglement MR
Formatie 2017-2018

Specifieke punten


Cursus voor MR-leden

Afgelopen schooljaar zijn Gerla Posthumus, Margit Foppes, Marije Bouma en Mariken
Schuur nieuw toegetreden tot de MR. Om meer helderheid te krijgen over de taken, rechten
en plichten van een MR hebben ze een MR-cursus gevolgd die jaarlijks wordt aangeboden
door schoolbestuur Kits Primair. Tijdens de avond is onder meer ingegaan op de rolverdeling
tussen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de MR. Ook zijn tips
gegeven hoe je als MR pro-actiever kunt worden.



Evaluatie nieuwe rapporten

Schooljaar 2016-2017 zijn de rapporten in een nieuw jasje gegoten. Mede naar aanleiding
van inbreng van ouders is het nieuwe format in de MR besproken. Het team is hier
vervolgens mee aan de slag gegaan en heeft het format waar nodig en nuttig aangepast.


Kennismaking directeur-bestuurder Koos van Riezen

In juni zijn de MR-leden van alle scholen van Kits Primair door de nieuwe directeurbestuurder Koos van Riezen uitgenodigd voor een kennismakingsavond. Tijdens de avond
ging Koos van Riezen in op de visie van Kits Primair op onderwijs en op de nieuwe
organisatiestructuur. Ook was er volop gelegenheid om vragen te stellen, onder meer over
de rolverdeling tussen GMR en MR en over de mate van invloed van MR-leden (en andere
betrokkenen) op het nieuwe strategische beleidsplan 2018-2022.


Resultaten IEP-toets

Schooljaar 2015-2016 waren de resultaten van de IEP-toets (eindtoets groep 8) beneden de
norm. Reden voor de MR om schooljaar 2016-2017 de IEP-toets op de agenda te houden. In
de vergaderingen is uitgebreid gesproken over de inspanningen van het team om de
resultaten op orde te krijgen. Dat is gelukt: schooljaar 2016-2017 waren de resultaten van de
IEP-toets weer volgens de norm. De MR blijft ook dit schooljaar toezien op de resultaten van
de IEP-toets.


Wettelijke kaders MR

In het MR-jaarverslag over het schooljaar 2015-2016 was aangegeven dat de wettelijke
kaders van de MR (met name: waar beslist de MR over, waar beslist de GMR over) binnen
Kits Primair helderder zouden moeten. Inmiddels zijn daar afspraken over gemaakt. Er is een
nieuw MR-reglement gekomen en tijdens de kennismaking met Koos van Riezen is uitgebreid
bij dit punt stilgestaan. Uiteraard blijft de MR de vinger aan de pols houden als het gaat om
de verdeling tussen GMR (stichtingbrede zaken) en MR (schoolspecifieke zaken).
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