Jaarverslag MR schooljaar 2018-2019
Samenstelling:
De samenstelling van de MR bestond dit schooljaar uit de volgende personen:
Ouders:
- Kim Wissink (secretaris)
- Arjan Elst (en afgevaardigde naar GMR vanaf januari 2018)
Personeel:
- Kirsten Hegeman (voorzitter)
- Marga Reimink (en afgevaardigde naar GMR)
Kirsten Hegeman was voorzitter van de MR en het secretariaat werd ingevuld door Kim Wissink.
Bij aanvang van het schooljaar is besloten twee personen vanuit de personeelsgeleding af te
vaardigen. Om de stemverhouding gelijk te houden heeft Benjamin afstand gedaan van zijn
stemrecht. In het kader van overdracht heeft Benjamin Vugteveen alle vergaderingen
bijgewoond. In juni 2019 is Benjamin bedankt voor zijn twee termijnen in de MR. Marga Reimink
en Arjan Elst waren vanuit de MR Kluinveen vertegenwoordigd in de GMR.
Vergaderingen :
Dit schooljaar zijn er 6 MR vergaderingen geweest. Dit is incl. een extra vergadering in
januari 2018 m.b.t. sollicitatieprocedure en in april 2018 m.b.t. de schoolformatie.
schooljaar kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:
- Schoolplan 2015-2019.
- Evaluatie jaarplan 2017-2018 en bespreken nieuwe jaarplan 2018-2019
- Schoolformatie 2019-2020
- Jaarverslag 2018-2019 van de school.
- Ouderbijdrage en het innen en ervan
- In gebruikname Parro (app voor de informatie-uitwisseling met de ouders)
- PR en de nieuwe website school
- Aantal leerlingen.
- Schoolvakantieplanning 2018-2019, schoolgids en schoolkalender
- Evaluatie informatieavond
- In gebruikname van de nieuwe rapporten
- Inzet van de werkdrukmiddelen
- Evaluatie van de open dag en de werving van nieuwe leerlingen

Dit

Activiteiten:
- Oktober 2018 heeft Arjan namens de MR de cursus bijgewoond. Deze cursus werd
Verion breed georganiseerd voor alle MR-leden.
- Kascontrole OR heeft plaats gevonden

-

Op 29 september 2017 was het uitje van team-OR-MR. Dit keer georganiseerd door het
team.
Er was dit jaar (nog) geen uitje van team-OR-MR.
Verder geen bijzondere activiteiten.

Samenvatting:
Het was een prettige samenwerking zonder grote bijzonderheden
Verkiezingen:
Verkiezingen zijn niet aan de orde dit jaar. Benjamin heeft juni zijn laatste MR vergadering
bijgewoond. De samenstelling van de MR bestaat volgend schooljaar uit: Marga Reimink en
Kirsten Hegeman namens de personeelsgeleding. En Kim Wissink en Arjan Elst namens de
oudergeleding.
Faciliteiten van de MR:
Er is jaarlijks een bedrag beschikbaar voor de MR. Hiervan kunnen bijvoorbeeld
lidmaatschappen van verschillende bladen betaald worden. In de praktijk werden deze bladen
weinig tot niet gelezen; en zijn dus opgezegd.
Afspraken:
De volgende afspraken werden gemaakt:
- Diverse documenten m.b.t. de MR zoals notulen MR, notulen GMR, notulen OR etc. staan in
de dropbox.
- Vergaderdatums van de MR staan op de website en worden in de nieuwsbrief vermeld.
- Ook het jaarverslag van MR komt ter informatie op website te staan.
- Website up to date houden.
- Communicatie en PR van de school hoog in het vaandel houden.
- IPC verder borgen in de organisatie.
- Parro evalueren.

