Jaarverslag
2019

Inleiding

De medezeggenschapsraad (MR) op onze school is in januari 2010 opgericht.
Om u op de hoogte te houden van de werkzaamheden van de MR, vertellen wij u in dit jaarverslag in
het kort e.e.a. over het afgelopen (kalender)jaar 2019.

De samenstelling van de MR is momenteel alsvolgt:

● Willemien Ariese; voorzitter,
● Tamara van der Sluijs; secretaris,
● Janneke de Boo,
● Esther Lodder,

lid personeelsgeleding
lid personeelsgeleding
lid oudergeleding
lid oudergeleding

Vergaderingen
We hebben dit jaar vier keer vergaderd, op 31-01-19, 11-04-19 20-06-19 en 16-10-19
Vanuit de directie was Marieke de Jager (een gedeelte van) de vergaderingen aanwezig.
Adviesvragen
De MR op onze school heeft een adviserende functie en heeft in 2019 de volgende aanvragen
behandeld:

Omschrijving adviesaanvraag

Advies MR

Adviesaanvraag vakantierooster 2020/2021 heroverweging

negatief

Adviesaanvraag ouderbijdrage 2018

positief

Adviesaanvraag werkverdelingsplan

positief

Adviesaanvraag werkdrukgelden

positief

Adviesaanvraag schoolgids

positief

Adviesaanvraag begroting 2019/2020 (op schoolzaken)

positief

Inhoudelijk
Een greep uit de zaken die besproken zijn:
Op de vergadering in januari hebben we gesproken over de commissie schooltijden. We zijn hierover
aan het nadenken en er is een werkgroepje opgericht om onderzoek te doen naar de schooltijden.
We bespreken dat we voortaan, twee weken voor de MR-vergadering, op de nieuwsbrief zetten dat
we gaan vergaderen, zodat ouders punten kunnen inbrengen. Dit om de ouderbetrokkenheid bij de
MR te vergroten.
Tijdens de vergadering van april veel lopende zaken doorgesproken met directie. Ook over de
formatie is gesproken. Hierover hoeven wij geen officieel advies te geven.
Tijdens de vergadering van juni is uitgebreid gesproken over het vakantierooster. Helaas meenden
we een negatief advies te moeten geven, omdat we het niet eens waren met de heroverweging
m.b.t. de meivakantie. Helaas is ons advies niet opgevolgd.
Ook bespraken we het advies werkdrukgelden. We vinden het een goed plan dat we werkdruk
verlicht, omdat leerkrachten enkele dagdelen per jaar vrijgeroosterd worden.
We bespraken ook de meerwaarde van social schools.
Op onze laatste vergadering is besproken dat Willemien uit de MR gaat. We zoeken een nieuw MR-lid
uit het personeel. Verder ook lopende zaken besproken en het werkverdelingsplan goedgekeurd.
Voor de overige zaken die besproken zijn verwijs ik u naar onze notulen die te vinden zijn op de
website.

Contact met de MR
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neemt u gerust contact op.
We zetten op de interne memo wanneer de MR vergadert.

Namens de MR van de “Groen”,
Tamara van der Sluijs, secretaris
Email: mr@cbs-groen.nl

