Jaarverslag MR

2017-2018

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 2017-2018.
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 2017-2018 vertegenwoordigd door:
Namens de ouders:
Mevr. T. Donkers
Mevr. D. Faes

voorzitter
penningmeester

Namens het personeel:
Mevr. C. de Kinkelaar
Mevr. A. ten Broeke

lid
secretaris

Werkzaamheden van de MR in 2017-2018
Daltononderwijs
De ontwikkelingen van de school op het gebied van Daltononderwijs hebben wij op de voet gevolgd.
Hierbij hebben we gemerkt dat er mooie stappen zijn gezet op bijvoorbeeld de gebieden
samenwerken en keuzewerk.

Schooltijden
Als MR hebben we een ouderraadpleging gehouden om te peilen waar de voorkeur van de ouders
naar uit ging: het vijf gelijke dagen model (iedere dag van 8:30 – 14:00 uur) of het Hoorns model (ma,
di, do 8:30 – 14:30 uur, woe, vr 8:30 – 12:45 uur). 87,6% van de ouders hebben gestemd. 65,8% heeft
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voor het Hoorsnmodel gestemd. Dit betekent dat we dit model gaan toepassen voor de komende
twee schooljaren; 2018-2019 en 2019-2020.

Social Schools
De MR is nauw betrokken geweest bij de invoering van de school app Social Schools. Deze app wordt
gebruikt als communicatiemiddel naar alle ouders. We zullen deze app actief gaan gebruiken vanaf
schooljaar 2018-2019.

Bijeenkomsten
Als MR zijn we in het schooljaar 2017-2018 een aantal keer bij elkaar geweest:
12 oktober 2017
11 januari 2018
8 maart 2018
17 mei 2018

Overzicht van de besproken punten
-

Schoolgids 2017-2018
Jaarverslag MR 2016-2017
Jaarverslag
Huishoudelijk reglement
Taakverdeling MR
Daltononderwijs
Nascholingsplan
Schoolapp
Leerlingenaantallen
Jaarplanner MR
Schooltijden
Formatie
Onderwijskundig jaarplan
Ziekteverzuim
Begroting
Vakantierooster 2018-2019
Schoolzwemmen
Werkdrukgelden
Cito eindscore

Instemming en/of advies van de MR:
-

Daltononderwijs
Vakantierooster 2018-2019
Begrotingsplan

Tot dusver het jaarverslag 2017-2018 van de MR van RK. Daltonbasisschool St. Jozef.
Loil, november 2018
Anke ten Broeke
Secretaris

