Jaarverslag Medezeggenschapsraden van
de basisscholen van Puur Sang
2015-2016
Inleiding
Elke basisschool in Nederland heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Ouders en personeel
kunnen via dit orgaan 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 als losse medezeggenschapsraden bestaan. Vanuit de beide scholen nemen 2 ouders en
2 personeelsleden zitting in de MR, waardoor de MR in totaal uit 8 leden bestaat. Ouders die zitting
nemen worden gekozen middels verkiezingen, waarbij alle ouders verkiesbaar zijn en stemrecht
hebben.
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 moet het schoolbestuur in een aantal gevallen advies vragen aan de MR
over hun plannen met de school. Te denken valt aan 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 2015-2016 kwam de MR 7 avonden 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 2015-2016 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 2015-2016 was het tweede jaar dat de MR in nieuwe (samengevoegde) vorm
vergaderde. Namens de ouders van de St. Lucia namen Patricia Filippini, Han van de Mosselaar en
Dennis Ipenburg zitting en namens de leraren van de St. Lucia waren dit Magda Verbunt, Nellie
Kuijpers en Sabine Nieuwenkamp. Vanuit de ouders van de Loeswijk namen Mariska Amarniss en
Joris Teuwen deel en vanuit de leerkrachten namen Jacqueline van den Boogaard en Marleen van
Diepenbeek deel.

Bij aanvang van het schooljaar is Joris Teuwen opnieuw als voorzitter gekozen en Jacqueline van de
Boogaard als secretaris. Aangezien de MR zelf geen financiële middelen beheert wordt er besloten
geen penningmeester te benoemen.
Aan het einde van het jaar gaven Patricia Filippini, Jacqueline van den Boogaard en Magda Verbunt
aan om te willen stoppen met de MR. Jacqueline en Magda gaan beide ook met vervroegd pensioen.
Voor de ouders worden vervolgens verzocht om kandidaten, maar dit heeft geen resultaat, waarna
besloten wordt om in het nieuwe schooljaar van start te gaan met 4 ouders en 4 leerkrachten.

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


Huisvestingsvoorzieningen



Voortgang invoering leerlingvolgsysteem in samenhang met de leerlijnen



Schoolplan 2016-2020



Fusie



Formatieplan



Sociaal jaarverslag



Mogelijkheden om klankbordavonden samen met MR te organiseren



Bevindingen rondom invoering KIVA



Introductie van de MR bij de ouders tijdens informatieavond over KIVA



Verzoek om opstellen protocol gebruik Sociale Media



Het ontbreken van een begroting op schoolniveau voor 2016



Het ontbreken van een financieel jaarverslag op schoolniveau voor 2015



Kwaliteit van communicatie van school naar ouders en derden



Werkafspraken binnen de MR



Onderwijszorgplan



Verzoek om uitkomsten van Arbo Risico Inventarisatie en Evaluatie



Protocol Medisch Handelen



Beleidsdocument Vluchtelingenkinderen op school



Uitkomsten CITO-toets



Bijdrage vanuit MR voor Schoolgids



Inspraak bij opstellen vakantierooster 2016-2017



Aanspraak op impulsgelden bij de Eenbes voor eenmalige uitgaven



Aansprakelijkheid van medewerkers tijdens werktijd



Pilot voor gebruik van tablets in de klas (Gynzy)



Mogelijkheid van plusklas op locatie Lucia



Waarom kiezen ouders voor onze school?



Waarom besluiten ouders hun kinderen toch niet naar onze school te laten gaan?



Uitkomsten tevredenheidsonderzoek



Taakbeleid

Het overleg met de directie en de achterban
Gedurende het jaar is besloten om de gesprekken met de directie te splitsen van de vergaderingen
van de MR. Dit wordt gedaan om meer tijd te kunnen spenderen aan de vergadering aangezien het
gesprek met de directie vaak langer duurde dan gepland.

