Jaarverslag MR 2014-2015
Inleiding
Dit is het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van RK. Basisschool St. Jozef, onderdeel
van Stichting Primair Onderwijs de Liemers. Hierin wordt een verslag gegeven van de
werkzaamheden van de MR van het schooljaar 2014-2015.
Als vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten heeft de Medezeggenschapsraad (MR) ook
het afgelopen schooljaar samen met de directie overleg gepleegd over de gang van zaken op onze
school.
De MR acteert hierbij als officieel adviesorgaan met rechten en plichten die zijn beschreven in de
in de Wet op de Medezeggenschap in het onderwijs. De Medezeggenschapsraadvergaderingen
en verslagen zijn openbaar.
De MR heeft ervoor gekozen in dit verslag niet alle onderwerpen uit te werken, maar het een meer
samenvattend karakter mee te geven. De belangrijkste reden hiervoor is de wens de leesbaarheid
en daarmee de toegankelijkheid voor iedereen te bevorderen.
1. Samenstelling en taakverdeling
Op iedere school van de stichting is een Medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn ouders en
personeelsleden vertegenwoordigd, die met elkaar meedenken, meepraten over het beleid van de
school. De MR houdt zich bezig met het beleid op schoolniveau.
Namens de MR heeft mevr. Spieker deelgenomen aan de GMR, de gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad van Stichting Primair Onderwijs de Liemers. De GMR behartigt
bovenschoolse zaken.
Voor het schooljaar 2014-2015 waren de volgende personen lid van de MR:
Namens de ouders:
Mevr. T. Donkers
- afgevaardigde namens de ouders naar de JA werkgroep
Mevr. M. Luijmes
- afgevaardigde naar de OV
Namens het personeel:
Mevr. I. van der Elsen
Mevr. S. Spieker

- voorzitter, afgevaardigde namens het personeel naar de JA
werkgroep
- secretaris, afgevaardigde naar de GMR

2. De MR werkzaamheden in 2014-2015

Afgelopen schooljaar heeft de MR grotendeels in teken gestaan van het in te
voeren van de nieuwe cao m.b.t. het basismodel of overlegmodel.
Wij als MR hebben ons ingezet om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de
school, het beleid, het onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. Tot de hoofdtaken van de MR
behoren o.a. het advies geven over en/of instemming verlenen aan beleidszaken.
Bijeenkomsten
In het schooljaar 2014-2015 heeft de MR 5 reguliere vergaderingen en 1 informatieavond gehad,
te weten op: 27 augustus, 28 oktober, 9 december, 3 februari, 10 maart, 29 april

3. Beknopt overzicht van de door de MR besproken punten
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Naast mededelingen van de directie, bestuur, team, oudervereniging en GMR zijn de volgende
onderwerpen tijdens de MR-vergaderingen aan de orde geweest:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schoolgids 2014-2015
Krimp in de regio
Jaarcijfers SPO de Liemers
Formatie
Passend Onderwijs
OPR
Toekomst: JA werkgroep (St. Jozef en Antonius)
Financiën St Jozef
Financiën SPO de Liemers
Werving nieuwe leerlingen
Leerlingenprognose
Huisvesting vanuit de Gemeente Montferland
Schooluren, kleuteruren en groep 3 uren
Invoering methode Vreedzame school
Schoolzwemmen
Activiteiten tussen dorp en school
NL Doet
Flyer MR
Strategisch Personeelsplan
Zorgplan
Vakantierooster 2014-2015
Extra informatie vanuit de GMR:
• Bestuursrapportage leerlingen per 1-10-2014
• Strategisch Personeelsplan
• Financieel Beleidsplan
• Jaarverslag GMR
• Fusie en reorganisatie

De MR heeft haar instemming of advies gegeven aan de volgende zaken:
• Vakantierooster 2015-2016
• Nieuwe cao, basismodel of overleg model
• Schooltijden, kleuteruren en groep 3 uren
• Formatie 2014-2015
• Schoolgids 2014-2015
De MR heeft scholing gehad op het gebied van:
• Fusie
• Reorganisatie
Tot dusver het jaarverslag 2014-2015 van de MR van RK basisschool St. Jozef.
Loil, oktober 2015
de secretaris
Sophie Spieker
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