Jaarverslag medezeggenschapsraad 2016-2017
De Grosthuizerschool.

Het afgelopen jaar werd de MR vertegenwoordigd door

: Juf Lidy
: Meester Jitze
: Annemarie Broersen (ouder)
en Nanda Besseling (ouder)
: Guda Rinkel (ouder)

Ter info:
De MR heeft 4 keer vergadert dit jaar. Zij bestaat uit een delegatie van de personeelgeleding en oudergeleding.
Van elke geleding zijn bij ons op school twee personen vertegenwoordigd. (zie boven) Op een MR avond
worden o.a. beleidsstukken, formatieplannen bekeken en ter goedkeuring besproken en/of goedgekeurd.
Op een MR avond wordt regelmatig de directie uitgenodigd om mededelingen omtrent veranderingen
aanpassingen bespreekbaar te maken. Daarnaast wordt - in aansluiting op de MR-vergadering- 1 keer per 6
weken door de GMR(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) vergadert.
De GMR vertegenwoordigt de 15 openbare scholen binnen het gebied van stichting Allure.
Sinds een aantal jaren is er een gekozen (verkleinde) GMR, tijdens hun vergadering is er ook een bestuurslid en
de directie van de stichting Allure aanwezig.

In het afgelopen jaar zijn de volgende punten besproken en/of goedgekeurd.
a)
Bestuursformatieplan: plan waarin het bestuur de formatie van de 15 scholen voorleggen.
b)
Schoolformatieplan : de wijze waarop een school zich kan profileren door eigen keuzes te maken wat
betreft de besteding van gelden en uren.
c)
Formatiebeleid: de faciliteiten die door het bestuur aan de 15 scholen wordt gegeven om de formatie
van individuele scholen te bepalen. Deze toewijzing wordt vnl. bepaald vanuit de leerlingenaantallen, de
behoefte van elk afzonderlijke (kleine) school en het realiseren van verschillende taken, zoals directie –
extra ondersteuning in de klas - ICT- administratie etc.).
d)
Jaarverslag De Grosthuizerschool: Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding in samenspraak
met het team en is bedoeld als evaluatie- en verantwoordingsdocument voor eigen gebruik, voor de MR
en voor het bestuur. Op basis van dit verslag wordt het ontwikkelingsplan voor het komend jaar
aangepast.
e)
Veiligheidsplan .
f)
Jaarplan MR.
g)
Voortzetten daling van het leerlingen aantal binnen heel Allure (samengaan van scholen).
h)
Voortgang evaluatie Sociale Veiligheids enquête
i)
Taakverdeling binnen de MR
j)
Goedkeuren vakantie rooster 2015-2016.
k)
Stemmen lid oudergeleding regulier onderwijs OPR (ondersteuningsplanraad)
l)
Jaarverslag Allure.
m)
Schoolgids.
n)
Jaarplan Grosthuizerschool.
o)
Evaluatie Tevredenheidsenquête
p)
Groepsindeling voor volgend schooljaar.
q)
Opbrengsten eindtoets:IEP
r)
Goedkeuren schoolgids.
s)
Begroting voor 2017.
t)
Vakantierooster 2017-2018.
u)
Ouderprotocol.
v)
Stem uitgebracht voor nieuwe kandidaat OndersteuningsPlanRaad.
w)
Werving nieuwe kandidaat MR.
Het jaarverslag van de MR zal deze week na te lezen zijn op de school-site.
Alle MR-vergaderingen zijn openbaar dus kom gerust een keertje langs.

Guda Rinkel stopt met haar werkzaamheden voor de MR. Zij heeft vanaf aankomende schooljaar geen kind meer
op de Grosthuizerschool.
Ook haar opvolgster Nanda Besseling stopt omdat zij is verhuist. En haar zoon zit dan nu ook op een andere
basisschool.
Aan het einde van het vorige schooljaar is er opnieuw een verkiezing geweest en alleen Debbie Blom heeft
aangegeven om zitting te willen nemen in de MR. Zij gaat dus Guda opvolgen.

Namens de MR: Guda Rinkel.

Het aankomend jaar wordt de MR vertegenwoordigd door

: Lidy Zuijdam (leerkraccht)
: Jitze Bosma (leerkracht)
: Annemarie Broersen(ouder)
: Debbie Blom (ouder)

