Jaarverslag Medezeggenschapsraad basisschool Op Weg
schooljaar 2016-2017
Hier ligt voor u het jaarverslag van het afgelopen schooljaar. Dit jaarverslag is bestemd voor iedereen waarmee
de Medezeggenschapsraad (MR) te maken heeft. Het wordt verspreid onder de directie, leerkrachten, ouders,
oudervereniging en schoolbestuur met als doel de achterban zo volledig mogelijk te informeren over de
activiteiten van de medezeggenschapsraad in het afgelopen schooljaar.

Samenstelling van de Medezeggenschapsraad 2016-2017
De Medezeggenschapsraad bestaat uit zowel ouders als personeelsleden.
Namens de personeelsleden:
Nikki van der Steen
Laura Timmermans

Namens de ouders:
Coen Rijkers
Linda de Visser

Bram Janssen (directeur) en Eveline van der Velden (intern begeleider) zijn op verzoek en wanneer dit nodig was
bij de vergadering van de Medezeggenschapsraad aanwezig geweest.

Activiteiten van de Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad heeft het afgelopen schooljaar 8 keer vergaderd.
In deze vergaderingen heeft de medezeggenschapsraad ingestemd met / of advies gegeven over de
volgende onderwerpen:








Taakverdeling/bezetting MR 2016-2017
Begroting 2016
Formatie en groepsindeling 2017-2018
Schoolgids 2016-2017
Schooltijden
Schooljaarplan 2016-2017
School Ondersteuningsprofiel

Daarnaast kwamen de volgende onderwerpen ter sprake:
 Speerpunten MR:
o Veiligheid
o Communicatie
o Schooltijden
 Schoolresultaten en voortgang (trendanalyse)
 Sociaal veiligheidsplan
 Financieel jaarverslag MR (zie bijlage)

Overige activiteiten van de Medezeggenschapsraad
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Namens de GMR was het afgelopen jaar Kristel van Driel in de MR vertegenwoordigd. In deze
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad wordt gesproken over onderwerpen die op stichtingsniveau
geregeld worden, maar direct van invloed zijn op onze school.

De onderwerpen die in deze gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad aan de orde komen, worden indien
mogelijk vooraf, maar anders achteraf in de Medezeggenschapsraad besproken. Het afgelopen jaar kwamen
de volgende onderwerpen aan bod:



Schoonmaak
Eindtoets groep 8

Tot slot
We kunnen als Medezeggenschapsraad terugkijken op een innoverend jaar met veel veranderingen. Juist in zo’n
periode is het fijn wanneer je bij iedereen de bereidheid voelt om samen op een prettige, open en constructieve
wijze samen te werken.
Om weloverwogen beslissingen te kunnen blijven nemen blijft de input van ouders erg belangrijk. We hopen als
MR hierin zo laagdrempelig mogelijk te zijn en staan altijd open voor tips en adviezen.

Met vriendelijke groet,
Medezeggenschapsraad basisschool Op Weg

