Jaarverslag MR
Schooljaar 2015-2016

SG de Overlaat

Waalwijk, oktober 2016

Zoals de wet voorschrijft
Medezeggenschapsraad (MR)

Een jaarverslag
om als MR:

Ouders/verzorgers en
medewerkers te informeren
over en te betrekken bij zaken
die, veelal jaarlijks, aan bod
komen in de MR. Zaken die
direct of indirect met het
onderwijs en de zorg voor
onze kinderen/leerlingen te
maken hebben.

Inhoud
jaarverslag:

 Zoals de wet voorschrijft
 Waarover sprak de MR
zoal in 2015-2016
 Activiteiten MR
 Samenstelling MR
 Meer informatie etc.

Volgens de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) moet er op
iedere school een MR zijn. Binnen
de MR vindt overleg plaats tussen
ouders, personeel en directie /
bestuur over beleidspunten van
de school. De MR heeft in een
aantal belangrijke zaken
instemmingsrecht, dit betekent
dat voor de invoering van

Waarover sprak de MR in 2015-2016
In het schooljaar 2015-2016 zijn onderstaande zaken aan
bod gekomen in de vergaderingen van de MR.
Vergadering 22 september 2015


De PMR heeft een enquête
georganiseerd over het
taakbeleid OOP. Samen met
de directie is een enquête
georganiseerd over het
taakbeleid OP.

Vergadering 19 april 2016









Taakbeleid (toekomst)
Nieuwe zorgstructuur
 Actieplan en nieuwe leden
 Vergaderschema en jaarverslag
 beoordelingssystematiek

WKR en MTO
Enquête MR
 Taakbeleid OOP
 Jaarplanning
Vergadering 14 juni 2016

Vergadering 1 december 2015










Opmerkelijke
zaken:

sommige zaken goedkeuring van
de MR nodig is. Bij andere
aangelegenheden heeft de MR
advies- en/of initiatiefrecht.
De MR vergadert om de zes à
zeven weken, wanneer nodig iets
vaker. De notulen van de
vergaderingen worden via e-mail
verspreid onder het personeel en
op de website gepubliceerd.




Nieuwe leden en begroting
Taakbeleid OOP
WKR en Rookbeleid
MR scholing en website
Werkdruk

Vergadering 2 februari 2016


Taakbeleid OOP en rookbeleid
MR scholing en website
 Enquête MR en vakantierooster
 MTO en communicatie MO


Vergadering 1 maart 2016






Lessentabel
Transitieplan en MTO
Enquête MR
Taakbeleid OOP
Statuut en notulen

WKR en takenlijst
Taakbeleid OOP
 Onderwijstijd en ouderbijdrage
 Enquête MR en jaarplanning
Vergadering 5 juli 2016









Jaarrekening en jaarplanning
Huishoudelijk reglement
Wijziging lessentabel
Nieuwe schoolregels
Schoolplan en ouderbijdrage
Aanpassing PB-beleid
Enquête MR en schoolplan
Formatie en beloning

NB: Notulen van tussenvergaderingen alsmede
zaken uit de rondvraag zijn in deze opsomming
niet meegenomen.
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Activiteiten MR
Vergaderingen MR
De MR is afgelopen schooljaar
zeven keer bij elkaar geweest. Bij
nagenoeg alle vergaderingen was
Dhr. Dooijes aanwezig. Er zijn een
aantal PMR-tussenvergaderingen
geweest. In de PMR zitten de
personeelsleden van de MR.
Publicaties en activiteiten MR
De MR heeft, naast de notulen
van de vergaderingen en de
enquêtes een aantal malen een
schrijven rondgestuurd.
Het e-mailadres van de MR
mroverlaat@sgdeoverlaat.nl
is inmiddels ingeburgerd geraakt.
De MR heeft een eigen plek op de
vernieuwde site van de Overlaat.

De PMR heeft afgelopen
schooljaar heeft een enquête
georganiseerd over het
taakbeleid OOP. Samen met de
directie is een enquête
georganiseerd over het
taakbeleid OP. Diverse
protocollen aangaande het
functioneren binnen de MR zijn
opgesteld, bv. het huishoudelijk
reglement.
Cursus en advies
De MR heeft zich rond de
discussie over het taakbeleid
laten adviseren door een
vertegenwoordiger van de CNV.
Een aantal MR-leden heeft een
meerdaagse cursus gevolgd van
een andere vakbond; Aob.

Samenstelling MR
Situatie in 2015-2016
Namens de oudergeleding:
Mieke van der Valle
Marjan Hurkmans

Namens het personeel:
Ghislaine Laarakker (vz)
Ad Hoofs (secr)
Kirscha Kievits
Jan van Erp
Angelique Hamers
Ronald Beukman (afgetreden)
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Meer informatie, vragen, tips etc.
Nieuwe leden
De MR heeft nog steeds twee
ouders in de oudergeleding van
de PMR, waarmee de MR aan
de regels voldoet.
Feedback
De leden van de MR
vertegenwoordigen in de MRvergadering de direct
betrokkenen bij de school:
leerlingen, ouders/verzorgers
en personeelsleden. Zij vormen
de achterban van de MR.
De MR vindt het van groot
belang dat de achterban merkt
en het gevoel heeft, dat haar
belangen goed worden
behartigd. Op de wijze waarop
de MR invulling geeft aan haar
verantwoordelijkheid ontvangt
zij dan ook graag feedback!

Vragen, tips etc.
Van de MR mag verwacht
worden dat zij (de uitvoering
van) het huidig beleid en nieuwe
ontwikkelingen constructief
kritisch volgt. Daarvoor is het
voor de MR belangrijk om te
weten wat er leeft bij de
achterban.
 Wat zijn de positieve punten
binnen school?
 Welke knelpunten worden
ervaren?
 Welke onderwerpen hebben
extra aandacht nodig?
 Etc.
Laat het de MR weten, dat kan
mondeling richting een van de
van de MR-leden of per e-mail
naar:
mroverlaat@sgdeoverlaat.nl

Contactgegevens
MR SG de Overlaat
Eikendonklaan 3
5143 NG Waalwijk
0416336931
www.sgdeoverlaat.nl
mroverlaat@sgdeoverlaat.nl
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