Jaarverslag MR
2015-2016
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 2015-2016.
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 iedere 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. v.d. Elsen deelgenomen aan de GMR, de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting Primair Onderwijs de
Liemers. De GMR behartigt bovenschoolse zaken.
Voor het schooljaar 2015-2016 waren de volgende personen lid van de MR:
Namens de ouders:
Mevr. T. Donkers
Mevr. M. Luijmes
Dhr. M. Hakvoort

- voorzitter MR
- afgevaardigde naar de OV (tot 29 maart 2016)
- lid MR (vanaf 29 maart 2016)

Namens het personeel:
Mevr. I. van der Elsen
Mevr. S. Spieker

- afgevaardigde naar de GMR
- secretaris MR

2. De MR werkzaamheden in 2015-2016
Afgelopen schooljaar heeft de MR grotendeels in teken gestaan van het in te voeren
van gesprekken met betrekking tot het aanstellen van de nieuwe directeur. Onze
huidige directeur Mevr. A. Peters heeft in het loop van het schooljaar 2015-2016 een

andere functie aangenomen, waardoor wij zonder directie kwamen te zitten.
Daarnaast heeft de MR het gehad over de toekomst van de school, leerlingendaling
en de onderwijskundige samenwerking met de Ontdekking.
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 2015-2016 heeft de MR 7 reguliere vergaderingen en 1
informatieavond gehad, te weten op: 29 september, 5 november, 26 januari, 29
maart, 31 mei, 3 juni en 13 juni. Daarnaast hebben we 5 vergaderingen en
gesprekken gehad m.b.t. het aanstellen van de nieuwe directeur Dhr. B. van der Ent,
te weten op: 5 november, 10 november, 2 december, 14 december en 5 januari.
3. Beknopt overzicht van de door de MR besproken punten
Naast mededelingen van de directie, bestuur, team, oudervereniging en GMR zijn de
volgende onderwerpen tijdens de MR-vergaderingen aan de orde geweest:
• Schoolgids 2015-2016
• Jaarverslag MR 2014-2015
• Vakantierooster 2016-2017
• Leerlingenprognose
• Huisvestingsstuk Gemeente Montferland
• Toekomst van de school
• Nieuwe CAO
• Basiscursus MR
• Ziekteverzuim personeel SPO de Liemers
• Samenwerking op onderwijskundig gebied met basisschool de Ontdekking
• Aanstellen nieuwe directeur
• Passend Onderwijs
• OPR
• Financiën St. Jozef
• Financiën SPO de Liemers
• Flyer M
formatie
JA- werkgroep (participeren)

De MR heeft haar instemming of advies gegeven aan de volgende zaken:
• Vakantierooster 2016-2017
• Begroting St. Jozef
• Pestprotocol
• Formatie 2015-2016
• Schoolgids 2015-2016
• Aanstelling nieuwe directeur Dhr. B. van der Ent
• Samenwerking met basisschool de Ontdekking

Tot dusver het jaarverslag 2015-2016 van de MR van RK basisschool St. Jozef.
Loil, juli 2016
de secretaris
Sophie Spieker

