Jaarverslag 2016/2017
Medezeggenschapsraad School met de Bijbel
te Wekerom
De MR van de SmdB te Wekerom heeft in de periode 2016/2017 vijf keer vergaderd. Op deze
vergaderingen was dhr. G. Brussaard in de hoedanigheid als directeur/bestuurder een gedeelte van
de vergadering aanwezig om aan de gesprekken deel te nemen.
Gezamenlijk hebben we de zaken besproken, die verband houden met het beleid van onze school.
Hierbij gaat het vooral om zaken die school overstijgend zijn en indirect van belang zijn voor de
leerlingen, de leerkrachten en de ouders.
De volgende mensen hadden aan het begin van dit cursusjaar zitting in de MR:
•
•

Namens de ouders: dhr. G. Hendrikse, dhr. K. Wolswinkel en dhr. W. van Wijk
Namens het personeel: mw. J. de Niet en mw. W. Oskam

Lopende het cursusjaar is dhr. K. Wolswinkel gestopt met zijn werkzaamheden voor de MR wegens
verhuizing naar een naburig dorp met de daarbij behorende school. Na een oproep middels de
nieuwsbrieven heeft dhr. P. Hollemans zich beschikbaar gesteld. Tevens is de dhr. G. Hendrikse aan
het einde van het cursusjaar gestopt met de MR-werkzaamheden wegens het feit dat zijn kinderen
deze basisschool verlaten hebben. Er is besloten om met een 2/2 constructie verder te gaan dus een
personeelsgeleding van twee personen en een oudergeleding van twee personen.
Tijdens de vergaderingen zijn er verschillende zaken aan de orde geweest. Het doel van de MR is o.a.
het meedenken met het bestuur m.b.t. diverse onderwerpen die het schoolbeleid aangaan. Een
aantal onderwerpen zien we elk jaar langskomen. Dit is bijv. het geval met het formatieplan, de
begroting, vakantierooster etc. Maar daarnaast komen er ook allerlei andere zaken op tafel. De MR
probeert door positief-kritisch meedenken een bijdrage te leveren aan het tot stand komen van
allerlei beleidsstukken.
Onderwerpen, die tijdens de vergaderingen aan de orde kwamen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schoolgids
Ondersteuningsprofiel
Evaluatie jaarplan 2015/2016
Jaarplan 2016/2017
Begroting 2017
Financiële managementrapportage
Meerjarenonderhoudsplan
Tevredenheidsenquête ouders
Jaarrekening
Jaarverslag directeur/bestuurder
Opbrengstenrapportages c.q. onderwijsresultaten

•
•
•
•

Formatieplan
Kwestie rond scholen in de regio
Vakantierooster
Onderhoud school en buitenterrein

Een aantal zaken willen we even toelichten:
• Begroting:
Elk jaar wordt er een begroting opgemaakt, waarin sprake is van een beleidsmatige en cijfermatige
neerslag van de afspraken binnen de school over de herkomst en besteding van de verwachte
middelen. Aan de hand van deze begroting wordt er door de MR meegedacht over de besteding van
de beschikbare middelen.
• Tevredenheidsenquête ouders:
Binnen de MR is de ouderenquete besproken. Door de directeur is er verslag gedaan in de
nieuwsbrief. Over het algemeen blijven de scores redelijk stabiel. Een aantal zaken verdient de
blijvende aandacht van de schoolleiding.
• Opbrengstenrapportages c.q. onderwijsresultaten:
Ieder schooljaar worden er twee opbrengstenrapportages gemaakt n.a.v. de afname van de
methode-onafhankelijke toetsen. Hierdoor komt er zicht op de sterke- maar ook op de
verbeterpunten. Op basis van analyse van deze uitkomsten worden er eventuele verbeterpunten
opgenomen in het jaarplan. Deze rapportages en bijbehorende actiepunten worden door de MR
besproken.
• Formatieplan:
Het formatieplan geeft een overzicht van de formatie, die het komende schooljaar moet worden
bekostigd. Het wordt jaarlijks voor 1 mei door het schoolleiding vastgesteld. Op grond van het aantal
leerlingen krijgt een school geld om de formatie in te vullen en daarbij worden keuzes gemaakt; bijv.
hoeveel leerkrachten voor de groep, welke andere onderwijstaken zijn in onze school nodig etc. Dit
jaar is bijvoorbeeld besloten om in cursusjaar 2017/2018 te starten met 2 kleutergroepen 0/1/2. Ook
hierin proberen we als MR mee te denken om zo samen met het management zorg te dragen voor
een goed onderwijskundig beleid op onze school.
• Vakantierooster:
Jaarlijks wordt er een vakantierooster opgesteld. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de
scholen in de regio en het voorgezet onderwijs. Nadat het besproken is in de MR kan het worden
vastgesteld.
• Onderhoud school en buitenterrein:
In en om onze school werden veel klusjes gedaan door een handige klusser. Na jarenlang van deze
diensten te mogen genieten, heeft hij aangegeven te stoppen. Daarom heeft de oudergeleding van
de MR, samen met de directeur, besloten om één of twee keer per jaar een klusmorgen te
organiseren. Op de eerst gehouden klusmorgen kijken we met een goed gevoel terug.
Verder komen soms tijdens de vergaderingen persoonlijke zaken naar voren. Zaken die door ouders
met de MR zijn gedeeld. Wanneer deze zaken het algemeen beleid op school aangaan, wordt hier
met de directeur en het managementteam over gesproken.

