MR- Jaaroverzicht 2015-2016 B.S. OP ’T HWAGVELD

1. Leden

Personeelsgeleding 2015-2016
•
•
•

Petra Huntjens tot 2016
Marjo van den Berg
Renate Tijssen

Oudergeleding 2015-2016
•
•
•

Eric Biesmans (voorzitter)
Demitry Steinschuld (secretaris)
Maurice Habets heeft de laatste 3 vergaderingen mee gedraaid.
Vervolgens bij de laatste vergadering het stokje overgenomen van de
voorzitter.

Directie 2015-2016

(geen lid maar wel iedere vergadering uitgenodigd en aanwezig)
• Christa Somers-Schneiders

2. Verkiezingen

Er zijn verkiezingen gehouden omdat een vacature vrij is gekomen ivm de
zittingstermijn van Eric Biesmans. Hij is niet herkiesbaar. De laatste vergadering
is Maurice Habets in de plaats gekomen van Eric Biesmans

3. Vergaderingen

(5 reguliere vergaderingen):
•
•
•
•
•
•
•

Donderdag 08-10-2015
Donderdag 26-11-2015
Donderdag 25-02-2016
Dinsdag 12-04-2016
Donderdag 19-05-2016
Donderdag 02-06-2016
Dinsdag 28-06-2016

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

Startvergaderingen 2015-2016
MR vergadering
MR vergadering
Gezamenlijk MR vergadering
MR vergadering
Gez. MR’s-Gemeente vergadering
MR-vergadering
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4. Onderwerpen

Donderdag 08 oktober 2015 MR-Vergadering
• MR-jaaroverzicht 2015/2016
- Jaaroverzicht is door de leden van de MR akkoord bevonden.
• Actualiteit (stand van zaken lopende jaarplan)
- MR is geïnformeerd betreffende het mogelijk samen gaan van de scholen.
• PowerPoint presentatie “schoolpan”
• Vaststellen schooljaarverslag
- De MR geeft een positief advies af
• Schooljaarverslag 2014-2015
- Doorgenomen. Aandacht is teruglopen aantal leerlingen.
• Huisvestiging: stand van zaken
- Doorgenomen. Zie ook punt: Actualiteit
• Tussenevaluatie operationeel jaarplan
- Besproken.
• Wanneer verkiezingen?
- Beoordeling in komende vergadering van 26 november of er gestemd moet worden.
• Eigenbijdragen en activiteiten school
- Besproken. Visie van school is dat er geen kinderen worden uitgesloten.
• Regels betreft eten in de pauze
- Uitleg gekregen door directie over de nieuwe manier van aanpak.
- Het is een advies. Geen verplichting.
Donderdag 26 november 2015 MR-Vergadering
• Stand van zaken nieuwe MR-lid
- Een kandidaat ingeschreven. Maurice Habets. Unaniem akkoord Aangenomen.
• Stand van zaken schoolpreventiebeleid/Arbo
- Besproken.
• Tussenevaluatie operationeel jaarplan
- Besproken.
• Mobiliteit (in voorkomende geval)
- Besproken.
• Jaarplanning OV + en financiële onderbouwing
- Besproken.
• Huisvestiging: stand van zaken
- Besproken.
• Eigenbijdragen en activiteiten school (vervolg)
- Besproken en acties uitgezet.
Donderdag 25 februari 2016 MR-Vergadering
• Verwelkomen en introduceren Maurice Habets
- Maurice heeft zich voorgesteld. De vergadering heet hem van harte welkom.
• Vroegtijdig aftreden MR-lid
- Afscheid genomen van Joyce en besloten om de vacature niet op te vullen.
• Schooljaarplan 2016-2017 (eerste keer)
- Besproken.
• Begroting 2016-2017 (eerste keer)
- Besproken.
• Aankondiging wijzigingen scholgids
- Besproken.
• Jaarrooster en urenberekening
- Besproken.
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•
•

Huisvestiging: stand van zaken/update
- Besproken.
Roulatie leraren in de klas
- Besproken. Wordt zoveel mogelijk toegepast.

Dinsdag 12 april 2016 Gezamenlijke MR-Vergadering
• Gezamenlijke bijeenkomst van de MR-leden van beide scholen
- Kennismaking.
- Bespreken van de samensmelting van de twee scholen. Christa legt uit wat de
plannen zijn en wat de verschillende stappen zijn die genomen (moeten) worden.
- Aangegeven wordt dat de verkeersveiligheid een extra punt van aandacht benodigd.
Donderdag 19 mei 2016 MR-Vergadering
• Schoolplan 2016-2017, tweede keer
- Besproken.
• Begroting 2016-2017, tweede keer
- Besproken.
• Vakantie/activiteitenplanning 2016/2017
- Besproken.
• Lopend schooljaar
- Besproken.
• Nieuwe schooljaar
- Besproken.
• Nieuw/verbouwing
- Besproken en daar waar nodig extra uitleg gegeven.
- MR wil hier graag zoveel mogelijk vingen aan de pols blijven houden.
- De MR spreek zijn zorgen uit over de verkeersveiligheid.
• Uitval leerkrachten en vervanging
- Besproken met MR. Blijft een probleem. Hier heeft INOVO geen definitieve oplossing
voor.
• Overblijven vrijdag middag
- Besproken met MR. Bij uitzondering mogelijk in overleg met directie.
Donderdag 02 juni 2016 Gezamenlijke MR-Vergadering
• Gezamenlijke bijeenkomst met MR-leden van beide scholen, INNOVO en
de gemeente
- Bespreken stand van zaken betreffende de plannen voor een nieuw schoolgebouw.
Verkeersveiligheid blijft een punt van aandacht.
Dinsdag 28 juni 2016 MR-Vergadering
• Schooljaarplan 2016-2017, hamerstuk
- De MR-leden gaan unaniem akkoord. De voorzitter tekent formulier.
• Begroting 2016/2017, hamerstuk
- De MR-leden gaan unaniem akkoord. De voorzitter tekent formulier.
• Formatieplan 2016/2017
- De MR-leden lerarengeleding stemt unaniem akkoord. De oudergeleding geeft
positief advies. De voorzitter tekent formulier.
• Stavaza KindCentrumMeerssen
- Besproken.
• Aftreden voorzitter en installeren van de nieuwe voorzitter
Eric Biesmans treed af als voorzitter ivm einde termijn. Maurice Habets wordt
geïnstalleerd door de vergadering als nieuwe voorzitter.
• Verzoek tot instemming intentiebesluit + fusie-effectenrapport
- De MR-leden stemmen unaniem akkoord. De voorzitter tekent formulier.
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•

Jaarplanner MR komend schooljaar
-Op dat moment was het niet mogelijk ver vooruit te plannen. Alleen de eerste
vergadering is vastgelegd. 29 september 2016 om 16:00

5. Schooljaar 2016-2017

De planning voor het komend schooljaar wordt opgemaakt aan het begin van het
schooljaar. Wat vast staat is dat het een belangrijk en innoverend jaar gaat
worden voor de school en hun leerlingen. Ook voor de MR staat er een hoop werk
te wachten. De Scholen zullen samen gaan en hier ligt mede de uitdaging voor de
MR om dat zo goed mogelijk te laten voorlopen. Op veel vlakken zal er
aanpassingen gedaan moeten worden om op een lijn te komen. De twee MR-s
zullen samen vloeien tot een MR voor de nieuwe school. Zo hoe het er nu uit ziet
zal onze school eerst gaan verhuizen naar een tijdelijke locatie om vervolgens
gezamenlijk met de Gansbeek naar de nieuwe locatie te verhuizen.

6. Slot

De MR ervaart wederom de onderlinge samenwerking en die met de directie
prettig en constructief. We hopen dit komend jaar dat wederom te kunnen
continueren en zien uit naar de samensmelting met de MR van de Gansbeek. Het
zal een spannend jaar gaan worden waar de MR een belangrijke rol in kan/gaat
vervullen.
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