Jaarverslag MR schooljaar 2016-2017
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de gezamenlijke medezeggenschapsraad (MR) van BS
Noorderbreedte en Cbs. De Meerpaal van het schooljaar 2016-2017. In dit jaarverslag
beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft
gehouden.
Wat doet de MR ?
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet (WMS). De MR is een
orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van
het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over
belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van
een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ICT, veiligheid op school
en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere
activiteiten. De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de
school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR
alleen haar mening geven, instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar
eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals
het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid,
gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een
klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.
Samenstelling
Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen
onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. Het
afgelopen jaar hebben we 7 keer vergaderd. De MR van BS Noorderbreedte en Cbs. De
Meerpaal bestaat uit 9 deelnemers, 4 leerkrachten en 5 ouders.





Voorzitter: Agnes Bos ( ouder)
Secretaris: Monique Wildervank ( leerkracht)
2e secretaris: Agnes Hofman ( leerkracht)
Lid: Monique Veenstra ( leerkracht)







Lid: Gerda Jansen ( leerkracht)
Lid: Gülcin Polat (ouder)
Lid : Els Tammenga ( ouder)
Lid: Younes Bahbouh ( ouder)
Lid: Murat Hocuk ( ouder)

We vergaderen dit schooljaar 2016-2017 in de aanloop naar de voorgenomen fusie op 1
augustus 2017 als 1 gezamenlijke MR (BS Noorderbreedte en Cbs. De Meerpaal).
Een aantal keren is er apart overleg geweest in de afzonderlijke MR-geledingen ten aanzien
van de voorgenomen fusie. Bij het tekenen van officiële documenten is dit door de beide
voorzitters van de afzonderlijke MR-en gebeurd. ( Agnes Bos en Younes Bahbouh )
In de loop van het schooljaar zijn er ook een personeelslid en een ouder van Kids2B
toegevoegd aan de MR. Dit in het kader van de samenwerking in het “Kindcentrum Noord”.
Bij stemmingen over onderwijszaken gebeurt dit alleen door de geleding van het onderwijs.
Onderwerpen
We hebben vanaf september 2016 t/m juni/juli 2017 de volgende onderwerpen behandeld:













Wijzigingen in de samenstelling van de MR :
Diana Tebbenhof ( ouder van BS Noorderbreedte ) legt haar werkzaamheden als
voorzitter in de MR neer. Er is maar 1 aanmelding voor nieuwe MR-leden, dus zijn
verkiezingen niet nodig en neemt Els Tammenga zitting in de MR. Agnes Bos is
voorzitter geworden. Vanuit Cbs. De Meerpaal komt Murat Hocuk in de MR. Omdat
beide MR-en nu gezamenlijk vergaderen bestaat de MR nu uit 4 leerkrachten ( 2 van
BS Noorderbreedte en 2 van Cbs. De Meerpaal) en 5 ouders ( 3 van BS
Noorderbreedte en 2 van Cbs. De Meerpaal).
Er is gesproken over de informatie rond het aardbevingsbestendig maken van het
gebouw. Nieuwe informatie kwam regelmatig terug op de agenda.
Het Kindcentrum komt regelmatig aan de orde.
We hebben gevraagd of Kids2B ook zitting wil nemen in onze MR. ( 1 personeelslid en
1 ouder )
We hebben een aantal keren het onderwerp communicatie geëvalueerd.
De MR wordt betrokken bij het maken van de begroting van de school. Omdat het
voor dit schooljaar niet meer lukt, komt dat aan het begin van het schooljaar 20172018 gelijk op de agenda.
Er is een informatie avond georganiseerd over ( andere ) schooltijden.
We hebben over het onderwerp schoolreizen besproken. Groep 8 gaat op
schoolkamp.
Het Tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerkrachten en leerlingen ( enquête) is
besproken.
De MR geeft het advies om volgend schooljaar te starten met de nieuwe
ouderbijdrage. Het moet voor het nieuwe schooljaar bekend gemaakt worden. Dit
gaat het schooljaar 2017-2018 in.



Communicatie tussen de MR en de OR. Een MR-lid woont o.a. 1 of 2 keer per
schooljaar een OR-vergadering bij. We willen korte lijnen houden in het contact OR
en MR.







Er is gesproken over de meesters- en juffendag.
De voortgang van de werkgroepen in de school zijn besproken ( identiteit,
teambuilding, binnen- buitenschools, communicatie, ouderbetrokkenheid, inrichting,
andere schooltijden )
De MR ( Noorderbreedte-Meerpaal ) heeft ingestemd met het fusierapport ( 16 januari
2017) en deze ondertekend.
We hebben het schooljaarplan, de schoolgids, het formatieplan ( voor zover bekend)
besproken. Instemming wordt gevraagd voor het formatieplan, het kindcentrumjaarplan,
kindcentrumgids, veiligheidsplan en diverse protocollen aan het einde van het schooljaar.
De GMR zoekt nieuwe leden. Dit hoeven niet perse leden van de MR te zijn.

Vooruitblik 2017-2018

In 2017-2018 zal de gehele MR aftreden. Er zullen verkiezingen worden uitgeschreven,
waarna er een nieuwe Kindcentrum Raad ( KC-raad) zal worden gekozen voor het
“Kindcentrum Noord”.
Het komend schooljaar zal de aandacht van de MR uitgaan naar de ontwikkeling van het
Kindcentrum, communicatie, samenwerking ouders en school, schoolplein, overblijf , de
schooltijden. Ook moeten we als Kindcentrum Raad ( onderwijs geleding ) een aantal
documenten goedkeuren, zoals het jaarplan, schoolgids, schoolplan, formatieplan…………….
Ons emailadres is mr@bsnoorderbreedte.nl

