Jaarverslag MR
2016-2017
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 2016-2017.
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. 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 Stichting Primair Onderwijs de Liemers. De GMR behartigt
bovenschoolse zaken. Er is middels een vacature in de nieuwsbrief gevraagd aan een ouder
om zitting te nemen in de GMR. Hiervoor hebben zich geen kandidaten gemeld.
De directeur heeft aangegeven gezien de personele ontwikkelingen er geen mogelijkheden
zijn om een personeelslid af te vaardigen. Hiervoor hebben zich geen kandidaten gemeld.
Voor het schooljaar 2016-2017 waren de volgende personen lid van de MR:
Namens de ouders:
Mevr. T. Donkers
Dhr. M. Hakvoort
Mevr. D. Faes

- voorzitter MR
- penningmeester MR (vanaf 29-3-2016 tot 21-03-2017)
- penningmeester MR (vanaf 12-06-2017)

Namens het personeel:
Mevr. M. Hulzink
Mevr. C. de Kinkelaar

- secretaris MR
- lid MR

2. De MR werkzaamheden in 2016-2017
Afgelopen schooljaar heeft de MR grotendeels in teken gestaan van het invoeren van
Daltononderwijs. Daarnaast heeft de MR het gehad over de schooltijden. Gaan we over naar
het vijf gelijke dagen model of het Hoorns-model.

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 2016-2017 heeft de MR 5 reguliere vergaderingen en 1 informatieavond
gehad, te weten op: 20 september (info), 11 oktober, 15 november, 17 januari, 21 maart en
12 juni.
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 2016-2017
Jaarverslag MR 2015-2016
Taakverdeling MR
Invulling GMR
Daltononderwijs
Nascholingsplan
Schoolapp
Leerlingenaantallen
Veiligheidsthermometer
Tevredenheidsonderzoek
Plusklas
MR flyer
Jaarplanner MR
Schooltijden
Eigen-risico-dragerschap
Veiligheid, evaluatie ontruimingsoefening
Inspectiebezoek
Formatie
Jaarverslag
Onderwijskundig jaarplan
Zorgplan
Ziekteverzuim
Begroting
Vakantierooster 2017-2018

De MR heeft haar instemming of advies gegeven aan de volgende zaken:




Daltononderwijs
Vakantierooster 2016-2017
Begroting St. Jozef

Tot dusver het jaarverslag 2016-2017 van de MR van RK basisschool St. Jozef.
Loil, augustus 2017
Tamara Donkers
Voorzitter

