Jaarverslag MR schooljaar 2017-2018
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van De Buitenburcht over het
schooljaar 2017/2018. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen
schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de achterban – ouders en
personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die in het afgelopen schooljaar hebben
plaatsgevonden.
Wat doet de MR?
Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Een MR bestaat uit een afvaardiging van het
onderwijzend personeel en een afvaardiging van de ouders. De MR overlegt met de directie van de
school over belangrijke schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe
beleidsvoornemens, verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs. De wet schrijft precies voor
op welke gebieden de directie van een school de MR om advies en instemming moet vragen. In het
geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat een voorgenomen
besluit van de directie pas uitgevoerd mag worden ná instemming van de MR. De directie heeft
instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het
formatieplan, vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids. Naast de formele bevoegdheden van de MR,
is zij tevens een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.
Samenstelling MR.
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De MR 2017-2018 bestond uit
personeel Robin Lamptey, Tineke Cruiming en Imi Lammers (voorzitter). Vanuit ouders versterkten
Solly Schild, Fannie Biada, Guido van de Vlist (penningmeester) en Isabelle van Hecke ons team.
Vergaderingen.
De MR van de Buitenburcht heeft 7 keer vergaderd.
De belangrijkste onderwerpen die in het schooljaar 2017-2018 aan bod gekomen zijn worden
hieronder kort beschreven:
- Het belangrijkste onderwerp was het evalueren van het continurooster. De MR heeft
enquêtes gehouden onder ouders, leerkrachten en bovenbouw leerlingen. Aan de hand van
de enquêtes heeft de MR advies gegeven aan het team. Het team is vervolgens met de
leerlingen in gesprek gegaan om te kijken welke aanpassingen er per klas nodig zijn om
ervoor te zorgen dat iedereen een prettige lunchpauze heeft.
- De MR heeft besloten om de schoolbibliotheek zo lang mogelijk te houden op de manier
zoals we er nu mee werken. Voorwaarde is dan wel dat we voldoende hulpouders houden.
- De MR bespreekt ieder jaar de begroting door. Daar waren geen op of aanmerkingen over.
- De MR neemt ook ieder jaar de schoolgids door. De directie verwerkt onze op en
aanmerkingen.
- De MR heeft besloten te stoppen met schoolmelk. De hoeveelheid werk die erin ging zitten
was teveel voor het aantal gebruikers.
- De MR heeft een nieuwe penningmeester gevonden voor het nieuwe schooljaar, Linda de
Vries.

