Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van De Rietslenke over het schooljaar
2016/2017. We geven in dit jaarverslag aan wie er zitting hadden in de MR en waar we ons mee bezig
hebben gehouden.
We gebruiken een jaaragenda. Op deze manier komen alle onderwerpen op het juiste moment aan
de orde en kunnen we de stukken die we voor de bespreking van de desbetreffende onderwerpen
nodig hebben tijdig opvragen.
U kunt contact opnemen met de MR door middel van ons mailadres: mr.rietslenke@rietslenke.nl
Namens de MR,
Jolanda Eilert-Roesink (lid PMR)

Samenstelling van de MR
Gedurende het schooljaar 2016/2017 hadden er 6 personen zitting in de MR.
Namens het team (PMR):




Jeannette Altena, secretaris
Jolanda Eilert
Jaimie van Dam

Namens de ouders (OMR):




Bertold Broekmate, voorzitter
Hennieke van Aarsen
Marjolein Schotman

De GMR is de gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR is er voor de stichting SKOT,
waar ook de Rietslenke onder valt. Bertold Broekmate neemt sinds het schooljaar 2015/2016 zitting
in de GMR.
Functioneren van de MR
Een medezeggenschapsraad op een basisschool bestaat uit twee geledingen:



Vertegenwoordigers van de ouders (OMR)
Vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel (PMR)

De medezeggenschapsraad overlegt, adviseert of stemt in (afhankelijk van het onderwerp) met de
directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals:








Vaststelling van de schoolgids
De wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang: de lunch
Vaststellen van het schoolplan en zorgplan
Het vaststellen van vakanties en vrije dagen
De manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten
Het kiezen van lesmethoden
Verbeteringen in het onderwijs

Dit schooljaar heeft de MR zes vergadermomenten gehad.
Scholing MR
In maart hebben de MR-leden een GMR-avond bijgewoond vanuit SKOT. Op deze avond zijn er
casussen aan de orde geweest die betrekking hebben op MR-zaken. Ook is er met elkaar van
gedachten gewisseld omtrent allerlei zaken die in de MR naar voren kunnen komen. Ook bleek dat
de positie en de invulling van de MR per school kan verschillen.

Overleg met bevoegd gezag en directie
Een MR-vergadering bestaat uit een ‘eigen gedeelte’ en een ‘gedeelte in aanwezigheid van de
directeur’. Hetty Nijenhuis is namens de directie een gedeelte van de vergadering aanwezig. Hierin
wordt, zoals in de wet staat, de algemene gang van zaken in de school besproken. We werken
constructief en denken actief mee.
Overleg met achterban van de MR
De MR-vergaderingen zijn openbaar, maar het kan zijn dat er vertrouwelijke stukken behandeld
worden en dat een deel van de vergadering besloten is. De notulen van de MR-vergaderingen zijn
voor iedere geïnteresseerde inzichtelijk en op te vragen bij de secretaris. De personeelsleden worden
geïnformeerd in de teamvergaderingen en ontvangen de actie- en besluitenlijst van de notulen van
de MR.
De namen van de MR-leden zijn opgenomen in de informatiegids van de school.
De MR-verkiezingen/kandidaatstelling
Rob Wermink heeft zich kandidaat gesteld voor de functie vanuit de oudergeleding in de MR. Hij start
per schooljaar 2017/2018. Hij vervangt hiermee Hennieke van Aarsen die per schooljaar 2017/2018
de MR zal verlaten. De personeelsgeleding van de MR blijft hetzelfde als voorheen.

Faciliteiten van de MR
De MR krijgt een jaarlijks budget beschikbaar gesteld. Basisschool De Rietslenke faciliteert de MR in
vergaderruimte en gebruik van koffie/thee.
Overzicht van de besproken onderwerpen in het schooljaar 2016/2017
De volgende onderwerpen zijn o.a. aan bod gekomen:










Bespreken schoolformatieplan 2017/2018
Schoolgids
Overblijven: Er is vorig schooljaar een werkgroep opgestart. Dit schooljaar is er verder
gewerkt om alles te professionaliseren.
Website van De Rietslenke: verder uitwerken van de site.
Vakantierooster
Hoofdluisbeleid
Passend onderwijs
Communicatie (vanuit de MR wordt er bijvoorbeeld na iedere MR-vergadering een kort
stukje ter info geschreven over wat er besproken is)
Ouderbijdrage

Nijverdal, januari 2018

