Jaarverslag MedezeggenschapsRaad cb De Hoeksteen 2016-2017

Wat is de MR?
De medezeggenschapsraad bestaat uit 6 personen; drie ouders en drie leerkrachten. Het is
een officieel orgaan. Dit orgaan denkt, praat, adviseert en beslist mee over de
ontwikkelingen binnen de school. Zij heeft instemmings- en/ of adviesrecht op alle
beleidsinnovaties. Wanneer u als ouder een bepaald onderwerp besproken wilt hebben in
de MR, dan kunt u dit aan één van de MR- leden kenbaar maken.

MR leden 2017-2018
Ouders
Linda Rodenburg (voorzitter)
Anke van der Bor (secretariaat)
Petra van Wooning (secretariaat)

Team
Josien Pijnaker
Nicolien Toen
Simone Blom

GMR lid 2017-2018
(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)
Lieke Broekman

De MR heeft in schooljaar 2016-2017 6x vergaderd
 3 oktober 2016
 29 november 2016
 24 januari 2017
 6 maart 2017
 18 april 2017
 10 juli 2017

Besproken punten per vergadering
3 oktober 2016
Informatie vanuit de GMR; project Kom in de klas.
De MR heeft instemming verleend op de inhoud van de Schoolgids.
Jaarplan 2016-2017

29 november 2016
Over de in het schoolplan genoemde begrippen: 21ste eeuwse leervaardigheden en
coöperatief leren heeft de MR de directie om uitleg gevraagd. Hij geeft aan dat op de site
www.p21.org hier veel over te vinden is.
Directie ligt het functiebouwwerk toe; Hij ziet graag meer flexibiliteit bij de onderbouw. Ook
geeft hij aan een voorstander te zijn van groep overstijgend werken.
Conciërge/secretaresse; Directie geeft aan op zoek te zijn naar een persoon die beide functies in één
vertegenwoordigt.

Aanpassingen schoolondersteuningsprofiel.
Project Kom in de klas: één van de aspecten is dat één persoon binnen het team wordt
opgeleid tot schoolcoach. (Dit is Bianca Hooning geworden)
24 januari 2017
Functiebouwwerk- vragen & opheldering. Begin maart vergadert directie met het team,
hierna zal de MR verder vergaderen op dit punt.
TSO/BSO evaluatie - er is besproken hoe de spullen van kinderen het best gewaarborgd
kunnen worden, de school blijft toegankelijk na schooltijd.
6 maart 2017
Aankomend vertrek 1 ouder MR lid en 2 personeel MR leden. Zoeken naar leden voor het
nieuwe schooljaar gebeurt in het team en via de maandinfo.
Conciërge/secretaresse; In samenspraak met MR wordt besloten dat de school gaat voor
een secretaresse voor drie dagen die ook conciërge taken kan uitvoeren.
18 april 2017
Toelichting GMR bijenkomst
Verdeling gelden binnen het samenwerkingsverband.
10 juli 2017
Schoolgids 2017-2018; De MR geeft nog een aantal technische en taalkundige verandering
door aan de directie, die verwerkt zullen worden.
Schoolondersteuningsprofiel; De MR stemt in met (de aangepaste) versie.
Nieuwe MR-leden; Na stemming is Anke v/d Bor ons nieuwe MR Lid.
Vacante plaats GMR; Sonja van Eeken zat namens de Hoeksteen in de GMR. Zij stopt
hiermee. Er wordt gezocht naar een nieuw lid.
PO in actie; Gezien de ontwikkeling zal ook de MR dit onderwerp in het nieuwe schooljaar
op de agenda zetten. Er wordt door de aanwezige MR-leden hardop meegedacht hoe de
werkdruk voor de leerkrachten verminderd kan worden. Uiteraard moet dit o.a. en met
name binnen team en directie aangepakt worden.

