JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015
Inleiding:
Ouders en leerkrachten hebben wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken op
school. Elke school heeft daarom een medezeggenschapsraad.
In het basisonderwijs bestaat die voor de helft uit ouders en voor de andere helft uit
personeelsleden van de school. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over zaken als
de besteding van geld, het gebruik van gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de
manier waarop ouders meehelpen op school en de keuze van lesmethoden. Ook bij het aanstellen
van personeelsleden heeft de MR een belangrijke rol.
De samenstelling van de MR in 2014-2015 was als volgt:
-Sanne van der Steen (personeel), voorzitter
en lid GMR
-Loes de Looff (personeel)
-Anita van der Wende (personeel)
en lid GMR
-Marian van Oorschot (ouder)
-Maaike Stadhouders (ouder)
-Lisette IJpelaar (ouder )
Marco van Bers, directeur, was elke MR-vergadering, de eerst helft present om uitleg over een en
ander te geven en desgewenst vragen te beantwoorden.
In dit jaarverslag van de MR van de RKBS “De Achtsprong” wordt een overzicht gegeven van de
belangrijkste punten, die besproken zijn in het schooljaar 2014-2015.
De vergaderingen vonden plaats op:
2-10-2014, 13-11-2014, 8-01-2015, 09-04-2015, 02-07-2015.
De opstelling van de agenda is vanaf dit schooljaar gesplitst in twee
delen. Bij het eerste deel was Marco van Bers aanwezig en werden de
beleidszaken en onderwijszaken besproken. Tijdens het tweede deel
werden de lopende zaken alleen met de leden van de MR besproken.
Dit schooljaar zijn tijdens de vergaderingen o.a. de volgende punten behandeld:
Beleidsstukken:
 Schoolspecifiek zorgplan 2014-2015
 Leerlingprognoses 2015-2016
 werkvermogensmonitor
 schoolplan 2015-2019
 formatie
 testen van kinderen
 de pauzehap
 plan van aanpak (tussenevaluatie )
 schoolgids
 ouderkalender
 jaarplan

Wat is er verder nog besproken:


Het inspectiebezoek
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Er is een brief vanuit de MR naar de wethouder gegaan om het belang van het behoud
van de peuterspeelzaal voor onze school aan te geven.
de nieuwe CAO voor het basisonderwijs
Snappet, datagestuurd onderwijs middels tablets komendd schooljaar in groep 5 t/m
8
Leerlingraad
ECO
Oriëntatie op Engels in de gehele basisschool
Schoolkamp
Informatie voor nieuwe ouders
Ouderenquête

Communicatie naar ouders was een terugkerend punt op de agenda. Communicatie is op De
Achtsprong goed geregeld! Daarom blijft dit een terugkerend item.
De MR-leden ontvangen de memo’s van het team en kunnen daarover nadere informatie vragen.
Van deze gelegenheid wordt graag gebruik gemaakt.
Na iedere MR vergadering komt er een stukje over de besproken punten op de nieuwe website/
In de nieuwsbrief
Andere activiteiten:
Hulp bij het schoolreisje, aanwezig zijn tijdens de musical, deelname aan de GMR.
Bij de GMR worden er 2 scholen aan elkaar gekoppeld, waarbij de ene school een leerkracht levert
en de andere school een ouder. Van De Achtsprong gingen dit jaar Sanne van der Steen en Anita
van der Wende en de Hoeksteen, de school waaraan De Achtsprong is gekoppeld, leverde het
afgelopen jaar iemand uit de oudergeleding. Na 3 jaar moet er gewisseld worden.
Namens de MR
Anita van der Wende
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