Jaarverslag MR cbs De Vliet 2016-2017
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van cbs De Vliet. Dit
jaarverslag betreft het schooljaar 2016- 2017. Wij willen met dit jaarverslag bereiken
dat u geïnformeerd wordt over het werk van de MR. In dit verslag treft u een selectie
van onderwerpen aan die wij in het schooljaar 2016-2017 hebben besproken. Voor
vragen over dit verslag of de inhoud daarvan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen
met de MR.

Plaats en functie van de MR
Op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen moet cbs De Vliet een MR hebben.
Anders dan bijvoorbeeld de Ouderraad (OR) heeft de MR bepaalde wettelijke
bevoegdheden. Deze bevoegdheden betreffen het geven van instemming of het geven
van advies omtrent een aantal onderwerpen. De directie moet dan ook over bepaalde
onderwerpen eerst instemming of advies vragen aan de MR, voordat besluiten kunnen
worden genomen. De wettelijke bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in reglementen.
In deze reglementen is ook vastgelegd over welke zaken de MR advies- en
instemmingsrecht heeft.

Samenstelling MR
In het schooljaar 2016-2017 bestond de MR uit:
- Leo Westdijk (ouder en voorzitter)
- Sandra Vink (ouder)
- Monique de Bloeme (leerkracht)
- Inez van Loo (leerkracht en secretaris, aftredend ivm wisseling van school)
- Marjolein Fokkinga (leerkracht en a.s. secretaris)
- Ruud Vogel (directeur en gast tijdens de MR vergaderingen)

Activiteiten van de MR
In het schooljaar 2016-2017 heeft de MR vijf (zes) reguliere overlegvergaderingen
gehouden. De vergaderingen worden gehouden in het schoolgebouw aan de Berkenlaan 16
in Klaaswaal.
Inez gaat aan het einde van het schooljaar uit de MR. Marjolein vervangt haar.
Belangrijke onderwerpen 2016-2017
Onderstaand wordt een selectie weergegeven van de belangrijkste onderwerpen die
tijdens de MR-vergaderingen van het schooljaar 2016-2017 besproken zijn. De
onderwerpen staan in een willekeurige volgorde.

●

Onderhoud gebouwen

●

Financieel jaarverslag OR

●

Begroting OR

●

Schoolplan

●

Schooldiagnose (quick scan)

●

Ouderportaal

●

Functioneren MR

●

Financieel jaarverslag/ begroting MR

●

OR

●

Taakverdeling binnen de directie

●

Identiteit

●

Sfeerprotocol

●

Nieuwsbegrip XL

●

Verbeterplan / Kwaliteitszorg in ontwikkeling (PCDA cyclus)

●

Strategisch beleidsplan

●

Aftreedrooster MR

●

SKOC/ Kivido (BSO/ TSO)

●

Ouderklankbordgroep/ werkgroep oudertevredenheid

●

Schoolplein

●

Cito analyse, Cito eindtoets

●

Jaarplan 2017/2018

●

Schoolgids

●

Vakantie rooster

●

Formatie en groepsindeling 2017-2018

●

Bezoeken directeur onderwijs (Mariska Westdijk)

Een vooruitblik naar 2017-2018
In het nieuwe schooljaar zullen diverse onderwerpen op de agenda van de MR
terugkomen. Dit kunt u zien in het jaarplan 2017-2018 van de MR. Daarnaast zullen
incidentele onderwerpen aan de orde komen, al dan niet ingebracht door de directie of
de MR-leden.

