MR Kbs Sinte Maerte
Jaarverslag schooljaar 2016-2017
Het jaarverslag van de medezeggenschapsraad wordt toegestuurd aan het CvB van INOS, de directie van de
school en wordt op de website van de school geplaatst.
In dit verslag staat beschreven hoe de MR is samengesteld, de vergaderfrequentie en wordt een overzicht
van de besproken onderwerpen gegeven.

Samenstelling MR
De MR bestond dit jaar uit vijf ouders (oudergeleding) en uit vijf personeelsleden (personeelgeleding)
Gedurende het schooljaar was de samenstelling als volgt:
Oudergeleding
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruud Ummels (voorzitter)
Melanie Brooijmans
Miranda van Oosten (tot maart)
Marina van Mechelen (tot maart)
Bart Roozendaal (tot maart)
Eveline Haighton (vanaf 6 maart)
Lucienda Dap (vanaf 6 maart)
Hans Heuts (vanaf 6 maart)

Personeelsgeleding
•
•
•
•
•

Kelly Güthe
Iris Blom
Marleen van de Giessen
Maarten van Genuchten
Inge Fijneman (secretaris)

De termijn van Kelly Güthe en Marleen van de Giessen verliep eind 2016. Dit is in overleg verlengd tot het
eind van het schooljaar. Zij nemen afscheid van de personeelsgeleding en zullen volgend schooljaar
vervangen worden door Elja van Ieperen en Jolande Geuns.
Vergaderschema
De MR heeft dit jaar volgens planning 8 keer vergaderd. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De
notulen van iedere vergadering zijn na goedkeuring op de website en app gepubliceerd. De MR maakt
regelmatig melding van besproken onderwerpen in de nieuwsbrief.
Vergaderdata:
19 September 2016
3 november 2016
14 december 2016
26 januari 2017
6 maart 2017
18 april 2017
24 mei 2017

27 juni 2017
Financiën
De financiën van de MR worden beheerd door de schooladministratie.
De MR maakte dit jaar gebruik van een deel van het beschikbare budget voor het afscheid van
vertrekkende MR-leden.
Cursussen
Ruud Ummels, Melanie Brooijmans en Inge Fijneman hebben deelgenomen aan de basiscursus.
Onderwerpen die besproken zijn door de MR
De MR heeft instemmings- en adviesrecht met betrekking tot het beleid van Kbs Sinte Maerte.
Gedurende het schooljaar heeft de MR aandacht besteed aan de volgende onderwerpen.
• Vaststellen jaarplan MR
• Inspectiebezoek juni 2016
• Begroting
• Beleid herverdeling, naar aanleiding van herverdelen groepen 7 afgelopen schooljaar
• Communicatie
• Taakbeleid bouwcoördinatoren
• Inloopstructuur
• Taakbeleid ouderverdeling
• MR regelement
• Demonstratie leerlingvolgsysteem
Bezuiniging binnen INOS en gevolgen voor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anti-pestprotocol
Besturingsfilosofie
Formatie
Verandering lestijden, naar aanleiding van bezuinigingen
Aanpassing schooluren kleuterbouw, naar aanleiding van bezuinigingen
Kober
Bezoek middelbare scholen
BreedSaambesturen
Veiligheidsplan
Schoolgids

