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In het schooljaar 2017/2018 bestaat de medezeggenschapsraad uit zes leden.
- drie namens het team: Henriëtte Richardus (voorzitter), Marijke Halma (PGMR) en Yvonne Erken
(secretaris)
- drie namens de ouders: Menko Nieland (vice-voorzitter), Marije van den Berg (GMR) en Patricia
v.d. Bogerd.
Als MR staan wij aan de zijlijn van het hele schoolgebeuren mee te kijken, denken en handelen.
Op sommige punten hebben we adviesbevoegdheid (bijvoorbeeld vaststelling of wijziging van het
activiteitenplan, bepalen van de vakantieregeling). Dit houdt in dat de MR vooraf in de gelegenheid
wordt gesteld om advies uit te brengen. Op andere punten hebben we instemmingsbevoegdheid
(bijvoorbeeld vaststelling of wijziging van de onderwijskundige doelstellingen, benoemingsbeleid).
Dit houdt in dat de MR instemming moet verlenen voordat een besluit hierover goedgekeurd kan
worden. Verder kan de MR zelfstandig alle mogelijke zaken aan de orde stellen, maar ook de directie
kan zaken/dilemma’s aan de orde stellen waar ze tegen aanlopen.
Als MR proberen we positief kritisch mee te denken met de directie.
Tijdens de MR-vergadering wordt veel tijd besteed aan het uitwisselen van informatie en het
bespreken ervan. Afgelopen jaar hebben wij 6 keer vergaderd.
Een deel van de vergaderingen wordt gebruikt door de directie om punten toe te lichten.
De volgende onderwerpen zijn het afgelopen schooljaar besproken:






















Bezetting 2017/2018
Opstellen activiteitenplan 2017/2018
Begroting 2018
Het reilen en zeilen binnen de (P)GMR
Staking
ICT binnen de school.
Geïntegreerd onderwijs
Nieuwe computers
PPO geld
Prognose leerlingaantallen
Nieuwe privacy wetgeving
Personeelsontwikkeling/aanname nieuw personeel
Formatieplan 2018/2019
Koersplan 22: ICT en geïntegreerd onderwijs
Social schools: communicatieplatform voor ouders via de app.
Werkdruk leerkrachten
Aanpassing schooltijden 2018/ 2019
Schoolresultaten cito.
Nieuw MR lid, Marije treedt af na dit schooljaar.
Ouderavond komend schooljaar samen met de OR, eind jan./begin febr. 2019 over de
kanjertraining.
Activiteitenplan 2018/2019

Marije van den Berg treedt af dit schooljaar, aangezien ze dan geen kinderen meer heeft op
“ De Acker”. We bedanken haar voor al haar goede inbreng de afgelopen jaren.
Annet Wit wordt het nieuwe MR lid namens de ouders!

