Jaarverslag 2017/2018
Medezeggenschapsraad School met de Bijbel
te Wekerom
De MR van de SmdB te Wekerom heeft in de periode 2017/2018 vijf keer vergaderd. Op deze
vergaderingen was dhr. G. Brussaard in de hoedanigheid van directeur/bestuurder een gedeelte van
de vergadering aanwezig om aan de gesprekken deel te nemen. Daarnaast is er ook een vergadering
belegd met de Raad van Toezicht (RvT). Ook hierbij was dhr. G. Brussaard aanwezig.
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 (in)direct 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. W. van Wijk en dhr. P. Hollemans
Namens het personeel: mw. J. van de Berg en mw. C.D. Both. Vanwege een geheel nieuwe
personeelsgeleding dacht m. J. de Niet nog mee i.v.m. een soepele overdracht.

Lopende het cursusjaar is mw. J. van de Berg gestopt met haar werkzaamheden voor de MR en
school wegens verandering van baan. Hiervoor is mw. T. Alderliesten in de plaats gekomen. Tevens is
mw. J. de Niet aan het einde van het cursusjaar gestopt met de MR-werkzaamheden. Ook heeft dhr.
P. Hollemans aangegeven zich terug te trekken uit de MR voordat het nieuwe cursusjaar begint
wegens verhuizing naar een andere woonplaats.
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. Zoals het formatieplan, de begroting,
vakantierooster etc. De MR probeert een bijdrage te leveren door hierin positief-kritisch mee te
denken.
Onderwerpen, die tijdens de vergaderingen aan de orde kwamen zijn:












Opbrengstenrapportages c.q. onderwijsresultaten
Begroting 2018
Meerjarenonderhoudsplan
Formatieplan
Oudertevredenheidspeiling
Personeeltevredenheidspeiling
Vakantierooster
Jaarverslag directeur/bestuurder
Jaarrekening
Evaluatie jaarplan 201/2017
Jaarplan 2017/2018






Schoolgids
Ondersteuningsprofiel
Actualiteit rond scholen in de regio
Onderhoud school en buitenterrein

Tijdens de vergadering die belegd is met de RVT is vooral besproken welke onderwerpen bij de RvT,
of bij de MR horen en welke onderwerpen juist door beide partijen beoordeeld moeten worden. Ook
is gekeken naar de verantwoordelijkheden die beide bestuurlijke organen hebben.
Verder komen soms tijdens de vergaderingen persoonlijke zaken naar voren. Zaken die door ouders
met de MR zijn gedeeld. Maar er zijn ook onderwerpen die voor het team belangrijk zijn. Deze
gespreksonderwerpen komen via de personeelsgeleding bij de MR. Wanneer bepaalde zaken het
algemeen beleid op school aangaan, wordt hier met de directeur en het managementteam over
gesproken.
Als MR kijken we positief terug op het afgelopen cursusjaar. De vergaderingen zijn wederom in
goede sfeer verlopen en er is veel onderling vertrouwen. Openheid en eerlijkheid spelen een grote
rol. De samenwerking met directeur/bestuurder dhr. G. Brussaard en met de RvT wordt positief
ervaren.
Op de planning voor 2018/2019 staan naast de gebruikelijke stukken:




Een gezamenlijke cursus volgen zodat we als MR goed geïnformeerd zijn.
Opnieuw een vergadering met de RvT beleggen om elkaar te versterken
Invullen openstaande vacature in de oudergeleding

