Jaarverslag 2015-2016 MR CBS De Ark
Hoofdstuk 1 - Samenstelling en organisatie
Gedurende de verslagperiode heeft de MR de volgende samenstelling gehad:
Naam
Geleding
Zittingsperiode (van/tot)
Functie in MR
Jan Willem Bast
OMR
01-11-2016 tot 01-11-2019
voorzitter
Willem Jabben
OMR
01-09-2016 tot 01-09-2019
Waarnemend voorzitter
Paula Engbers
OMR
01-09-2014 tot
secretaris
01-06-2017
Geke van Elburg PMR
01-09-2015 tot 01-06-2018
lid
Marianka Courtz PMR
01-09-2016 tot 01-09-2019
notulist
Imre Duiven
PMR
01-09-2014 tot 01-06-2017
lid
Verkiezingen
• Gedurende de verslagperiode is er géén ouder- noch personeelszetel in de MR vervangen. Er zijn in
deze periode geen verkiezingen geweest voor nieuwe MR- leden. De huidige OMR- en PMR leden
waarbij de zittingsduur is verlopen, hebben aangegeven nog een periode lid te willen blijven.
• Regelingen
De MR functioneert op basis van het Medezeggenschapsstatuut en het MR-reglement van Chrono en
WMS (Wet Medezeggenschap op scholen). De MR vertegenwoordigt het personeel en de ouders in
kwesties op schoolniveau. Op stichtingsniveau functioneert een GMR. De Ark wordt daarin
vertegenwoordigd door Marijke Lugies.
Hoofdstuk 2 – Overleg en standpunten
Vergaderingen
Gemiddeld vergadert de MR 6 keer per jaar. Daarbij is de schooldirecteur en/of adjunct-directeur
aanwezig tijdens vergaderpunten waarbij dit gewenst is. Verslagen van vergaderingen worden in de
volgende vergadering goedkeuring. In 2015 - 2016 heeft de MR 6 keer vergaderd.
Gebruik bevoegdheden
• Gedurende de verslagperiode is de MR c.q. een geleding daaruit om advies gevraagd in de volgende
kwesties. Daarin is een advies gegeven zoals (samenvattend) staat vermeld.
Vergaderpunt
Geleding
Standpunt
Datum
Verbeteren
MR
Advies wijkagent
September 2015 t/m
verkeersveiligheid bij
inwinnen en afbakening oktober 2016
halen/brengen kinderen
inzetten
Continu rooster
MR
Nieuwe schooljaar
Mei 2016
opnieuw inventariseren
onder het personeel
Onduidelijk pestprotocol
MR
Pestprotocol
Januari 2016
aanpassen en
informatie eenduidig in
schoolgids en
pestprotocol
weergeven.
Advies gevraagd over
MR
Continu onder de
Januari t/m juni 2016
bezuinigingsmaatregelen
aandacht houden
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• Gedurende de verslagperiode is de MR c.q. een geleding daaruit om instemming gevraagd in de
volgende kwesties. Daarin is een standpunt ingenomen zoals (samenvattend) staat vermeld.
Voorstel
Begroting
Formatie
Schoolplan

Geleding
MR
MR
MR

Datum
Juni 2016
Juni 2016
Maart t/m juni 2016

MR

Standpunt
Ondertekening
ondertekening
Start gemaakt om
schoolplan per
hoofdstuk kritisch door
te nemen en directie
advies
punten/aanvullingen
aangereikt.
Akkoord

Vorming stuurgroep
continu rooster
Proces nieuwe
schoolleider

OMR

Proces monitoren

Mei 2016 t/m juni 2016

Juni 2015

• Gedurende de verslagperiode heeft de MR c.q. een geleding daaruit gebruik gemaakt van zijn
initiatiefrecht.
Voorstel
Informatie
verstrekking in de
Loopplank
Draagvlak
schoolplan
verbreden
Ouderbetrokkenheid
vergroten

Geleding
MR

Advies
Informeren ouders

MR

Opzet website

MR

In de loopplank
aandacht besteden aan
inhoud schoolplan
Verschillende media
inzetten
(website,FaceBook,
klassen-app en email)
Hulp ouders
inschakelen

MR

Datum
Start september 2015
gecontinueerd in
schooljaar 2015/2016
Maart 2016 t/m juni
2016
juni 2016

Juni 2016

De volgende onderwerpen zijn gedurende het jaar in de MR besproken:
Zie bijlage 1, MR algemene vergaderkalender.

Hoofdstuk 3 – Interne zaken MR
Gedurende de verslagperiode heeft de MR gebruik gemaakt van de volgende faciliteiten en
mogelijkheden tot overleg met de achterban:
- Scholing: er hebben geen MR leden deel genomen aan een MR cursus.
- Communicatie richting ouders via de Loopplank
Dedemsvaart, 21-11-2016
Namens de MR 2016 – 2017
Imre Duiven en Paula Engbers
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Bijlage 1

MR algemene vergaderkalender:

augustus

Taakverdeling binnen MR
Vaststellen vergaderdata MR
Jaarverslag schooljaar 2014/15
Schoolplan
Schoolplan
Mogelijke bezuinigingen
Schoolplan
Formatie
Schoolplan
Begroting
Scholing personeel
Evaluatie functioneren medezeggenschap

November
januari
Maart
Mei
juni
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