Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad Basisschool Antonius
Schooljaar 2017-2018
De samenstelling van de MR was dit schooljaar als volgt:
Team:
Ouders:
Maaike Stolk (notulist)
Mieke Spaargaren (secretariaat)
Myrna Willers
Monique Schouten (voorzitter)
Marit Wisseloo
Hans Pietersen (GMR)
We hebben afgelopen jaar 6 keer vergaderd. We nemen afscheid van Monique Schouten.
Marlous Donker heeft dit schooljaar alle vergaderingen meegedraaid en neemt ingewerkt de plaats
van Monique in. Na een oproep in de nieuwsbrief kwamen geen nieuwe reacties. Hans blijft nog in
de MR, maar stopt met de GMR en zijn voorzitterschap aldaar. Myrna gaat stoppen met de MR,
maar zal wel namens de MR naar de GMR vergaderingen gaan. Ingrid Arrachart zal volgend
schooljaar de lege plaats in de MR vervullen.
Elk jaar maakt de MR een werkplan waarin we onze doelen beschrijven. In 2017/2018 zijn de
volgende doelen behaald:
- De MR volgt en bespreekt de veranderingen naar aanleiding van het PBS dat de school is
gestart in het schooljaar 2016-2017.
- De MR wordt ten minste 4 vergaderingen op de hoogte gehouden over de uitvoering van
het schoolplan in de praktijk en plaatst opmerkingen en tips waar dit nodig is
De volgende doelen zijn onvoldoende behaald en zullen beter bewaakt moeten worden:
- De MR volgt de actiepunten die door het team zijn/ worden ingezet naar aanleiding van de
inspectiebezoeken in het schooljaar 2016-2017.
Bij alle Comcom vergaderingen is een MR lid (Monique) aanwezig geweest. De besproken
onderwerpen in de ComCom zijn in de MR vergadering gemeld.
Onderwerpen die wederkerend besproken zijn tijdens onze MR vergaderingen zijn: het schoolplan,
taakverdeling, verbeterpunten n.a.v. COMCOM( overleg tussen alle geledingen),
personeelsbeleid, taakbeleid, formatie, TSO, Talentgroep, PBS, beleidsplanning, Cito resultaten,
Arbo, in- en ontruimingsplan, ondersteuningsplan, Schoolgids/-kalender, Fotobeleid, Inspectie
bezoek en de acties hieruit, sociaal veiligheidsplan, dyslexie, functiemix, passend onderwijs en
invalpoule.
We hebben de volgende adviezen aan de directie uitgebracht:
• We hebben geadviseerd om een extern persoon in te roepen om de werktijdenregeling
te bespreken met het team.
• We hebben het advies gegeven om actie te ondernemen voor het vak Engels.
We hebben instemming gegeven aan :
• Inzet voor werkdrukverlaging
• Schoolgids/-kalender
• Vakantierooster
• Begroting
• Schoolplan
• Medicijnbeleid
• Scheidingsprotocol
•
GMR:
Hans Pietersen heeft namens de Antonius deelgenomen aan de GMR en was daar ook voorzitter.
Hans deelde de GMR stukken met de MR en deed verslag van de belangrijkste onderwerpen van
de GMR waaronder het spreidingsbeleid en het overplaatstingsbeleid.
OV: Elke vergadering zijn de notulen van de OV besproken en de MR notulen worden naar de OV
gemaild en visa versa.
MR:
Intern zijn de volgende stukken gepasseerd; Jaarverslag MR, Werkplan MR, Medicijnbeleid,
Vakantierooster, Schoolgids en agenda, Werktijdenregeling, Gedragsprotocol, Cito eindtoets
Beleidsplan, Ondersteuningsplan, Schoolplan, Oudertevredenheidsonderzoek
Myrna Willers en Marit Wisseloo
Voor de medezeggenschapsraad Basisschool Antonius
22-06-2018

