Jaarverslag Medezeggenschapsraden van
St. Lucia en Loeswijk 2014-2015
Inleiding
Elke basisschool in Nederland heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Ouders en personeel
kunnen via deze MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. Met ingang van schooljaar 2014
en 2015 zijn de medezeggenschapsraden van de St. Lucia en Loeswijk samengevoegd hoewel ze
formeel nog wel als losse medezeggenschapsraden bestaan. Vanuit de St. Lucia nemen 3 ouders en 3
leerkrachten deel aan de MR en vanuit de Loeswijk 2 ouders en 2 leerkrachten. Bij de vergaderingen
is bij het aanvang van de vergadering altijd iemand van de directie aanwezig voor overleg. De ouders
die zitting nemen worden gekozen middels verkiezingen, waarbij alle ouders verkiesbaar zijn en
stemrecht hebben.
Wat zijn nu de taken en bevoegdheden van de MR? De MR praat mee over alles wat met de school te
maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR. De MR kan ook
ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. De MR heeft twee soorten
rechten, te weten instemmingsrecht en adviesrecht. De MR heeft instemmingsrecht over wezenlijke
zaken, zoals het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de besteding van de vrijwillige
ouderbijdrage. Wat betreft het adviesrecht, moeten het schoolbestuur en de directie in een aantal
gevallen advies vragen aan de MR over hun plannen met de school, zoals over fusieplannen en het
aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet hierbij de adviezen van de
MR serieus overwegen, maar hoeft ze niet over te nemen.
In het schooljaar 2014-2015 kwam de MR 9 keer een avond bijeen om zaken te bespreken,
beslissingen te nemen en advies te geven aan het schoolbestuur. Omdat sommige zaken op alle
scholen van Eenbes van toepassing zijn hebben de afzonderlijke MR-en een aantal taken en
bevoegdheden overgedragen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de
Eenbes.
Dit verslag beschrijft beknopt de werkzaamheden van de MR over het schooljaar 2014-2015 en strekt
tot doel om iedereen die op welke wijze dan ook bij de school betrokken is te informeren welke
zaken aan de orde zijn geweest.

De samenstelling van de MR
Het schooljaar 2014-2015 was het eerste jaar dat de MR in nieuwe (samengevoegde) vorm
vergaderde. Namens de ouders van de St. Lucia namen Jelle de Vries, Hans Damen en Han van de
Mosselaar zitting en namens de leerraren van de St. Lucia waren dit Magda Verbunt, Yvonne Damen
en Nellie Kuijpers. Vanuit de ouders van de Loeswijk namen Patricia van Aaken en Joris Teuwen deel
en vanuit de leerkrachten namen Jacqueline van den Boogaard en Marleen van Diepenbeek deel.
Bij aanvang van het schooljaar benoemde de MR Jelle de Vries als voorzitter, maar door drukte op
het werk heeft hij deze functie na twee vergaderingen overgedragen aan Joris Teuwen. Patricia van

Aaken werd benoemd als secretaris. Aangezien de MR zelf geen financiële middelen beheert wordt
er besloten geen penningmeester te benoemen.
Aan het einde van het jaar geven Magda Verbunt, Yvonne Damen, Patricia van Aaken, Jelle de Vries
en Hans Damen aan om te willen stoppen met de MR. Voor de ouders worden vervolgens verzoeken
gedaan naar de ouders voor kandidaten. Aangezien er maar 3 ouders reageren op de 3 vacatures
voor ouders, is een verkiezing uitschrijven niet nodig en zal de MR vanaf schooljaar 2015-2016
versterkt worden door Mariska Amarniss (Loeswijk), Patricia Filippini (St. Lucia) en Dennis Ipenburg
(St. Lucia). Vanuit de leerkrachten treedt Sabine Nieuwenkamp (St. Lucia) toe en heeft Magda
Verbunt aangegeven nog aan te blijven tot een nieuwe kandidaat vanuit de leerkrachten gevonden
is.

De behandelde onderwerpen
Tijdens de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken:


Invulling van de vacature voor Locatiemanager Loeswijk



Instemming met de Visie van het te vormen kindcentrum



Advisering over invulling van het vakantierooster



Bespreken voortgang vorming van het Formatieplan



Verdeling van de taken van voorzitter en secretaris binnen MR



Vastellen in het Communicatieplan hoer de MR naar haar achterban communiceert



Opstellen van het Jaarplan van de MR



Actualiseren van het Huishoudelijk reglement van de MR



Volgen van de invoering van passend onderwijs



Verzoek om inzage in de begroting & jaarrekening



Informatie gevraagd over de ontsluiting van het leerlingvolgsysteem Parnassys naar de
ouders



Inzage in de kosten en mogelijke inkomsten uit sponsoring bij de Open dag



Beleid rondom schoolzwemmen



Benoemen van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van onze school



Verzoek tot het opstellen van een protocol over hoe om te gaan met sociale media



Verzoek om betrokken te worden bij het opstellen van het nieuwe Schoolplan



Verzoek naar mogelijke sponsoring van de school



Verkiezing nieuwe leden MR



Verzoek om inzage in het Schoolondersteuningsprofiel

Het overleg met de directie en de achterban
Bij iedere vergadering van de MR wordt de directie uitgenodigd voor overleg. Meestal worden er
vragen gesteld die vooraf aan de directie via de agenda kenbaar worden gemaakt en waarop de
directie tijdens de vergadering antwoord geeft.

