JAARVERSLAG 2016 – 2017
medenzeggenschapsraad De Aanloop

Inleiding
Ieder jaar stelt de MR een jaarverslag op ten behoeve van zijn achterban. In dit verslag wordt teruggeblikt op het jaarplan en een toelichting gegeven op de verschillende activiteiten en thema’s waar de MR
zich in het voorgaande jaar mee bezig heeft gehouden.
Voor je ligt het jaarverslag over het schooljaar 2016-2017. Mocht je naar aanleiding van dit stuk vragen
of opmerkingen hebben, aarzel niet en neem contact op of spreek een van de MR-leden aan.
Namens de MR,
Ronald de Waal
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1. De medezeggenschapsraad (MR)
Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR overlegt met de directie en het
schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van
vakanties en vrije dagen, arbeidsomstandigheden, leerplannen en zorgplannen, veiligheid op school,
fuseren met een andere school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs
en bij andere activiteiten.
Taken Medezeggenschapsraad
De MR neemt standpunten in over datgene wat de schooldirectie doet of laat. De MR oordeelt over de
(beleids)voorstellen van de directie; de lijnen die door de directie worden uitgezet en de wijze waarop
de lijnen worden uitgevoerd. Daarbij kan de MR zelf ook met voorstellen komen. Kort gezegd gaat het
maar om één ding; het reilen en zeilen van de school. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan
in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
Bevoegdheden
De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het
informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit
niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast
zich neer mag leggen.
Wat doet de MR niet
De MR is er wel om de belangen van ouders en kinderen in de school te behartigen. Individuele problemen kun je bespreken met de leerkracht, de directie of het schoolbestuur.

2. Samenstelling MR
In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en
personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. De zittingsduur van
de MR is twee jaar en leden kunnen voor nog eenzelfde termijn gekozen worden.
De medezeggenschapsraad van onze school bestaat momenteel uit zes leden.
Namens het personeel zitten in de MR:
 Lot Goosen
 Josy Huffmeijer
 Jolanda van Meer
Namens de ouders zitten in de MR:
 Milja Brugman (Daan groep 6 en Mees groep 7)
 Maaike Stoeldraijer-Schillemans (Juultje groep 3)
 Ronald de Waal (Nina groep 1-2b en Tim groep 3)
In september 2016 is afscheid genomen van Rick Goossens als voorzitter van de MR. Hij heeft het stokje
overgedragen aan Ronald de Waal.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit een afvaardiging van ouders en medewerkers van alle zes ABBO-scholen. De GMR richt zich op schooloverstijgende zaken en adviseert de
directie en het bestuur daarbij gevraagd en ongevraagd. Zowel vanuit de personeels- als oudergeleding
is een lid van de MR afgevaardigd in de GMR.

3. De vergaderingen
De MR is in het schooljaar 2016 – 2017 vier keer bijeen geweest:
 11 oktober 2016
 12 januari 2017
 16 maart 2017
 17 mei 2017
De vergaderingen worden op school gehouden en zijn openbaar. Er wordt in principe vergaderd tussen
19:30 en 21:00 uur en er wordt aan de hand van een vooraf vastgestelde agenda vergaderd.
Voor de goede communicatie met het bestuur, directie en de achterban worden de directie van De
Aanloop en de voorzitter van de ouderraad (OR) regelmatig uitgenodigd om (een deel van) de vergadering bij te wonen.
Om op de hoogte te blijven van landelijke ervaringen en ontwikkelingen lezen de MR-leden eventueel
toegezonden informatiebladen. Ook kan de MR zijn kennis halen uit het volgen van cursussen en symposia. Dit jaar zijn er door twee leden (Lot Goosen en Ronald de Waal) een verdiepingscursus gevolgd.
In deze cursus is het betrekken van de achterban aan bod gekomen en is tevens gekeken hoe goede
communicatie en samenwerking met de GMR plaatsvindt.

4. Speerpunten en besproken onderwerpen
In 2016 zijn onderstaande thema’s als speerpunten voor de MR benoemd voor afgelopen schooljaar:
 Ouderbetrokkenheid 3.0
 Continurooster
 Gesprekkencyclus
 Programmeren kun je leren
 Zichtbaarheid MR
 Engels in de onderbouw
 Ondernemerschap
 Ouderparticipatie
Naast de speerpunten zijn onderstaande onderwerpen besproken in de MR-vergaderingen:
 Jubileumweek
 Ouderbijdrage
 Omgekeerde oudergesprekken
 Tropenrooster
 Evaluatie 2015-2016
 Jaarplan 2016-2017
 Meerjarenplan 2015-2019
 Eindgesprekken 2016
 Continurooster
 Reünie
 Begroting 2017-2018
Voor de toelichting op de besproken onderwerpen, wordt verwezen naar de notulen.

5. Gegeven adviezen en instemmingen
De volgende zaken zijn aan de MR voorgelegd waarna deze hiermee heeft ingestemd:
 begroting;
 formatie (alleen de groepsindeling, niet de personele invulling).

6. Jaarplanning MR-vergaderingen
MR Vergaderdata 2017 - 2018:
 maandag 2 oktober 2017 (GMR 25/09)
 dinsdag 7 november 2017 (GMR 23/10)
 woensdag 10 januari 2018 (GMR 11/12)
 donderdag 8 februari 2018 (GMR 29/01)
 maandag 19 maart 2018 (GMR 12/03)
 dinsdag 17 april 2018 (GMR 09/04)
 woensdag 16 mei 2018 (GMR 07/05)
 donderdag 14 juni 2018 (GMR 04/06?)
Alle vergaderingen starten in principe om 19:30 en duren tot 21:00 uur.

7. Thema's en aandachtspunten 2017 - 2018
Komend schooljaar zullen, naast de regulieren gesprekspunten, onder meer de volgende thema's en
onderwerpen besproken worden:
 Informatievoorziening (directie, MR, GMR)
 Samenwerkingsverband
 Taakbeleid
 Excellentie profiel
 Draagvlak en betrokkenheid MR (directie, ouderraad, klassenouders)
 Tussenschoolse opvang
 Continurooster
 Opleiding / cursussen

