Jaarverslag medezeggenschapsraad 2018/2019

CBS de Acker

In het schooljaar 2018 / 2019 bestaat de MR uit de volgende leden:
Namens de leerkrachten: Yvonne Erken, Marijke Halma (PGMR) en Henriëtte Richardus
(voorzitter).
Namens de ouders: Annet Wit, Menko Nieland (GMR), Patricia van den Bogerd (Secretaris).
Annet Wit heeft besloten de MR te verlaten, Shirley Verhoef treedt toe tot de MR namens de
ouders, Yvonne Erken gaat de school verlaten, Joyce Gepkens neemt plaats in de MR namens de
leerkrachten.
Als MR staan wij aan de zijlijn van het schoolgebeuren, hierbij kijken, denken en handelen wij, op
sommige gebieden hebben wij adviesbevoegdheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vaststellen of
wijzigen van het activiteitenplan, organisatie van de school, meedenken in de vakantieregeling en
andere belangrijke zaken.
De MR wordt vooraf in kennis gesteld om een goed advies te kunnen geven. Op sommige gebieden
hebben wij instemmingsrecht, bijvoorbeeld het vaststellen of wijzigen van onderwijskundige
doelstellingen, schoolplan, ondersteunende werkzaamheden door ouders. Dit houdt in dat de MR
toestemming moet verlenen voordat een besluit kan worden goedgekeurd. De MR kan tevens
zelfstandig bepaalde zaken aan de orde stellen, ook de directie kan zaken aan de orde stellen waar
zij tegen aan lopen.
Als MR proberen wij positief, kritisch mee te denken met de directie.
Tijdens de MR vergaderingen wordt veel tijd besteed aan informatieuitwisseling en het bespreken
hiervan. Afgelopen jaar hebben wij 6 x vergaderd en zijn er diverse zaken besproken.
Een gedeelte van de vergadering wordt ingevuld door de directie, zij lichten zaken toe.
De volgende onderwerpen zijn het afgelopen jaar besproken:






















Bezetting 2018 / 2019
Activiteitenplan 2018 / 2019
Begroting 2019 / 2020
Jaarplanning
PGMR en GMR
Stakingen
ICT binnen de school
PPO Gelden
Prognose leerlingenaantal
Personeelsontwikkeling / aanname nieuw personeel
Werkdrukverlichting / werkdrukverlichtingsgelden
Kanjertraining / Certificaat Kanjerschool
Formatieplan 2019 / 2020
Nieuwe MR leden
Opknappen schoolpleinen Groeneweg en Stampioendreef (schoolpleincommissie)
Studiedagen
Cito toetsen
Social Schools
Optimaliseringsplan
COBI
Inspectiebezoek

