MR- Jaaroverzicht 2014-2015 B.S. OP ’T HWAGVELD

1. Leden
Personeelsgeleding 2014-2015




Petra Huntjens
Marjo van den Berg
Renate Tijssen

Oudergeleding 2014-2015




Eric Biesmans (voorzitter)
Demitry Steinschuld (secretaris)
Joyce Kremers-Wetzels. Na 20 januari 2015 afgetreden ivm privé
omstandigheden.
In overleg is unaniem besloten dat we de plek van Joyce niet meer hebben
opgevuld. Dit met het oog op de toekomst

Directie 2014-2015
(geen lid maar wel iedere vergadering uitgenodigd en aanwezig)
 Christa Somers-Schneiders

2. Verkiezingen
Er zijn dit jaar geen verkiezingen geweest.

3. Vergaderingen
(6 reguliere vergaderingen):







Woensdag 01-10-2014
Maandag 24-11-2014
Dinsdag 20-01-2015
Maandag 09-03-2015
Donderdag 23-04-2015
Maandag 29-06-2015

om
om
om
om
om
om
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19:30
19:30
19:30
19:30
19:00
19:30

Startvergaderingen 2013-2014
MR vergadering
MR vergadering
MR-vergadering
MR-vergadering
MR-vergadering
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4. Onderwerpen
Woensdag 01 oktober 2014
 MR-jaaroverzicht 2013/2014
- Jaaroverzicht is door de leden van de MR akkoord bevonden.
 Op weg naar een nieuw schoolplan
- Uitleg gekregen door directie over de nieuwe manier van aanpak.
 PowerPoint presentatie “schoolpan”
 Jaarplanner MR Schooljaar 2014-2015
 Vaststellen schooljaarverslag
- De MR geeft een positief advies af
 Leren leren
- Uitleg kregen over de manier van aanpak en wat ook ouder hier aan kunnen doen.
 Differentiatie in huiswerk
- Uitleg gekregen. MR kan zich vinden in de manier van aanpak.
Maandag 24 november 2014
 Actualiteit (stand van zaken lopende jaarplanning)
- Besproken.
 Mobiliteit
- Gevolgen besproken. Verwachting is minimaal.
 Terugkoppeling van de monitorrapportage
- Besproken.
 Schoolplanontwikkeling
- Doorgenomen en besproken.
Dinsdag 20 januari 2015
 Vroegtijdig aftreden MR-lid
- Afscheid genomen van Joyce en besloten om de vacature niet op te vullen.
 Schooljaarplan
- Besproken.
 Samenwerking met andere MR’s
- Besproken. Komend schooljaar gaan we meer kijken wat de mogelijkheden zijn
Maandag 9 maart 2015
 Concept schoolplan
- Doorgenomen en besproken met MR.
 Concept begroting 2014/2015
- Doorgenomen en besproken met MR.
 Mogelijkheden groepsindeling
- Besproken met MR.
 CAO
- MR geïnformeerd wat er mogelijk gaat wijzigen.
Donderdag 23 april 2015
 Overlegmodel (instemming PMR gevraagd)
- Besproken met MR. Alle leden gaan unaniem akkoord.
 Schoolondersteuningsprofiel (instemming gevraagd)
- Besproken met MR. Alle leden gaan unaniem akkoord.
 Schoolplan 2015-2019, tweede keer
- Besproken met MR.
 Begroting 2015-2019, tweede keer
- Besproken met MR.
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Maandag 29 juni 2015
 Schooljaarplan 2015-2019, hamerstuk
- De MR-leden gaan unaniem akkoord. De voorzitter tekent formulier.
 Schooljaarplan 2015-2016
De MR-leden oudergeleding stemt unaniem akkoord. De lerarengeleding geeft
positief advies. De voorzitter tekent formulier.
 Schoolgids 2015/2016, hamerstuk
- De MR-leden oudergeleding stemt unaniem akkoord. De lerarengeleding geeft
positief advies. De voorzitter tekent formulier.
 Begroting 2015/2019, hamerstuk
- De MR-leden gaan unaniem akkoord. De voorzitter tekent formulier.
 Formatieplan 2015/2016
- De MR-leden lerarengeleding stemt unaniem akkoord. De oudergeledening geeft
positief advies. De voorzitter tekent formulier.
 Jaarplanner MR komend schooljaar
-Donderdag 8 oktober 2015 om 16:00
- Donderdag 26 november 2015 om 16:00
- Donderdag 25 februari 2016 om 16:00
- Donderdag 19 mei 2016 om 16:00
- Donderdag 28 juni 2016 om 16:00
 Mogelijkheden meer capaciteit Revue
- Besproken. Er komt een extra voorstelling
 Communicatie activiteiten
- Besproken. Officieel wordt het Pennedöpke al communicatiemiddel aangehouden.
 Foto’s maken door hulpouders/begeleiders
- Besproken. Hulpouders/begeleiders wordt gevraagd hier rekening mee te houden

4. Schooljaar 2015-2016
De planning voor het komend schooljaar staat al vast. De samenstellingen van de
klassen zullen weer wijzigen. Hierdoor is rekening gehouden met de bezetting en
het schoolprogramma. De vergrijzing zal helaas niet aan onze school voorbij gaan
en we zullen de gevolgen gaan merken. De school zal hierop continu moeten
gaan bijsturen en verdere samenwerking gaan zoeken met de andere scholen.
Er zijn wederom 6 vergaderingen gepland.

5. Slot
De MR ervaart wederom de onderlinge samenwerking en die met de directie
prettig en constructief. We hopen dit komend jaar weer te kunnen continueren.
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