Medezeggenschapsraad Basisschool Ondersteboven Moorveld

Jaarverslag 2014-2015
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool
Ondersteboven Moorveld van het schooljaar 2014-2015. Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten
van de MR in het schooljaar 2014-2015 en bovendien de ontwikkeling die zij heeft doorgemaakt
samen met de school.
Wat doet de MR ?
Voor de begripsvorming is het goed om de rol van de MR nader toe te lichten. Iedere school
heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een
afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van
de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van
(financiële) middelen, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de
veiligheid op school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs
en bij andere activiteiten.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR
om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar
mening geven, instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn.
De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan,
formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn
(Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de
directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.
Samenstelling
De MR bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten (personeelsgeleding) en een
vertegenwoordiging van de ouders (oudergeleding). De directie maakt geen onderdeel uit van de
MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De omvang van de MR hangt af van
het aantal leerlingen van de school. De MR van Basisschool Ondersteboven bestaat uit 6
deelnemers, 3 leerkrachten en 3 ouders.

In de loop van het schooljaar 2014-2015 hebben geen veranderingen plaatsgevonden in de
samenstelling van de oudergeleding en in de samenstelling van de personeelsgeleding.
De samenstelling in het schooljaar 2014-2015 was als volgt:
Personeelsgeleding (Leerkrachten)
• Inge Janssen, (vice voorzitter) gehele schooljaar
• Danjelle Schnackers, gehele schooljaar
• Lucy Beekman, gedeelte schooljaar, na de kerstvakantie vacature
Oudergeleding (Ouders)
• Danny van Eijsden (voorzitter), gehele schooljaar
• Esther Ummels, gehele schooljaar
• Marjo Volders, gehele schooljaar
Naast de formele leden van de MR hebben ook Pierre de Rooy(directeur) en Jeroen Tholen
(adjunct-directeur) vrijwel iedere vergadering bijgewoond als vertegenwoordiger van de directie.
Werkwijze MR
De MR werkt met een jaarprogrammering waarop onderwerpen zijn gepland. Deze planning
is volledig openbaar en sluit ook inhoudelijk aan bij het jaarplan dat Basisschool Ondersteboven
hanteert. Op onderdelen werkt de MR, naast de directie, ook samen met andere organen
waaronder de ouderraad en de GMR die zich bezighoudt met medezeggenschap binnen Innovo
(bestuur waar Basisschool Ondersteboven onder valt). Daarnaast zijn ouders en leerkrachten een
belangrijke bron voor klankborden. Zij zijn te allen tijde welkom om (de openbare)
vergaderingen bij te wonen, maar ook om feedback te geven.
Vergaderingen en onderwerpen
Het afgelopen jaar is de MR 8 keer bij elkaar geweest. Hierin zijn vele zaken besproken en
vastgelegd middels notulen. Hierbij de onderwerpen waarover de MR al dan niet instemming
heeft gegeven of advies heeft gegeven aan de directie:
Instemming:
• Schooljaarplan 2015-2016
Instemming is verleend met verzoek tot beperkt aantal aanpassingen.
• Schoolgids 2015-2016
Instemming is verleend met verzoek tot beperkt aantal aanpassingen.
• Jaarverslag 2013-2014
Instemming is verleend.
• Schoolformatieplan 2015-2016
De personeelsgeleding heeft instemmingsrecht op het formatieplan.
De oudergeleding heeft de personeelsgeleding en de directie bij dit
schoolformatieplan geadviseerd.
• Meerjarenbegroting en begroting 2016
Instemming is verleend met verzoek tot beperkt aantal aanpassingen.
• Schoolspecifiek zorgplan.
Instemming is verleend met verzoek tot beperkt aantal aanpassingen.

•
•

•

Advies:
Ondersteuningsprofiel passend onderwijs
Urenberekening over onderwijstijd en vakantieregeling
De MR heeft advies gegeven bij de invulling van de beschikbare uren voor het schooljaar
2015-2016 en tevens advies gegeven bij het vakantierooster voor het schooljaar 20152016.
Meerjarenbegroting en begroting 2016
Advies is verleend met verzoek tot beperkt aantal aanpassingen.

Overige besproken onderwerpen zijn:
• Beleid en invulling E-taken
• Statuten MR
• CAO/passend onderwijs
• Kinderopvang versus peuterspeelzaal
• Schoolbibliotheek
• Schoolpreventiebeleid
• Veiligheid op school
• Prognose leerlingenaantal
• MR verkiezingen
• Terugkoppeling monitorrapportages
• Engelse les
• Evaluatie ouderavond en open dag
Voor meer inhoudelijke achtergrond verwijzen we graag naar de nieuwsbrieven welke op de
website van basisschool te vinden zijn via http://www.bs-ondersteboven.nl/.
(of via ouderinformatie/medezeggenschap)
Overige activiteiten
Geen overige activiteiten.
Overzicht voorgenomen MR bespreekonderwerpen 2015-2016
(benoemd juni 2015)
Onderwerp*

Rol MR

Schoolgids 2016-2017
Evaluatie schooljaarplan 2014-2015
MR-jaarverslag 2014-2015
Evaluatie gang van zaken MR 2014-2015, ambities MR 2015-2016

Instemming
Overleg

Schooljaarplan 2016-2017

Instemming

Begroting 2017
+ Meerjarenbegroting

Advies

Ouderraad

Overleg

Jaarplanner 2016-2017 (vak.-,studiedagen)
Schoolformatieplan 2016-2017

Overleg
Instemming

Voortgang IB, zorgplan
Ondersteuningsprofiel voor passend onderwijs
Veiligheid op en rond de school

Overleg
Instemming
Overleg

Net als in voorgaande jaren kan het voorkomen dat gedurende het schooljaar nieuwe
onderwerpen op de agenda worden gezet. Deze onderwerpen zullen in het jaarverslag 2015-2016
worden opgenomen.
* Cursieve onderwerpen zijn interne MR-aangelegenheden

