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Inleiding
Dit is het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van RK. Daltonbasisschool St. Jozef, onderdeel
van Liemers Novum. Hierin wordt een verslag gegeven van de werkzaamheden van de MR van het
schooljaar 2018-2019.
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
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
samenvattend karakter te geven. De belangrijkste reden hiervoor is de wens de leesbaarheid en
daarmee de toegankelijkheid voor iedereen te bevorderen.

Samenstelling en taakverdeling
Op iedere school binnen Liemers Novum is een Medezeggenschapsraad. Hierin zijn ouders en
personeelsleden vertegenwoordigd, die met elkaar meedenken en meepraten over het beleid van de
school. De MR houdt zich bezig met het beleid op schoolniveau.
De MR heeft dit jaar niet deelgenomen aan de GMR, de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad van Liemers Novum. De GMR behartigt bovenschoolse zaken.
De MR werd in schooljaar 2018-2019 vertegenwoordigd door:
Namens de ouders:
Mevr. T. Donkers
Mevr. D. Faes tot februari 2019
Mevr. M. van den Berg vanaf februari 2019
Dhr. H. Steur van april tot mei 2019
Namens het personeel:
Mevr. C. de Kinkelaar
Mevr. A. ten Broeke

voorzitter
penningmeester

lid
secretaris

Werkzaamheden van de MR in 2018-2019
Toekomstperspectief
De MR is in gesprek geweest met dhr. P.J.A. Buhler van het College van Bestuur van LiemersNovum.
In dit overleg is gesproken over minimale leerlingenaantallen op onze school. De gemeente
Montferland heeft in 2017 de minimale opheffingsnorm voor het Didamse gedeelte op 94 leerlingen
gezet. Het College van Bestuur van LiemersNovum had vorig jaar al aangegeven het niet reëel te
vinden om aan dit getal vast te houden.
Er is nu bevestigd dat zolang het leerlingaantal boven de 80 blijft, er niets aan de hand is. Dat is zeer
positief voor onze school. Volgens de prognoses zullen we deze ondergrens van 80 de aankomende
jaren niet behalen.
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Wanneer we als school wel onder de grens van 80 leerlingen komen, gaan we als
medezeggenschapsraad in gesprek met het bestuur.

Daltononderwijs
De ontwikkelingen van de school op het gebied van Daltononderwijs hebben wij op de voet gevolgd.
Het team heeft de gemaakte portfolio’s ingeleverd bij de opleider Noordijk Daltonadvies en deze zijn
allemaal goedgekeurd. Daarvoor heeft ieder teamlid haar daltoncertificaat ontvangen.
De visitatie op onze school volgt komend schooljaar (2019-2020).

Bijeenkomsten
Als MR zijn we in het schooljaar 2018-2019 een aantal keer bij elkaar geweest:
30 augustus 2018
25 oktober 2018
17 januari 2019
28 maart 2019
9 mei 2019

Overzicht van de besproken punten
-

Schoolgids 2018-2019
Jaarverslag MR 2017-2018
Huishoudelijk reglement
Taakverdeling MR
Daltononderwijs
Nascholingsplan
Schoolapp
Leerlingenaantallen
Jaarplanner MR
Schooltijden
Formatie
Tevredenheidsonderzoeken
Onderwijskundig jaarplan
Ziekteverzuim
Begroting
Vakantierooster 2019-2020
Inrichting Office 365

Instemming en/of advies van de MR:
-

Daltononderwijs
Begrotingsplan

Tot dusver het jaarverslag 2018-2019 van de MR van RK. Daltonbasisschool St. Jozef.
Loil, november 2019
Anke ten Broeke
Secretaris

