JAARVERSLAG MR SCHOOLJAAR 2017-2018
Samenstelling:
Personeelsgeleding: Thea Verlinde, Jolien Kolijn en Kobi Heeringa (secretaris).
Oudergeleding: Lotje Verherbrugge ( voorzitter), Aniek Pijpelink en Patricia Bastiaansen.
Tevens is Kobi Heeringa GMR lid van Probaz.
Vergaderdata: 13-09-2017, 29-11-2017, 05-02-2018, 11-04-2018 en 06-06-2018.
Vaste agendapunten:

Binnengekomen post.
Notulen vorige vergadering.
Schoolverslag.
Nieuws vanuit het managementgesprek.
Nieuws uit de Ouderraad.
Vragen ouders/personeel.
Stukje Nieuwsbrief.
Rondvraag/sluiting.

Doelstelling MR:
Doelstelling: In gezamenlijk overleg onderzoeken met alle partijen of het mogelijk is te komen tot
een goed en gedegen rooster in het belang van de leerlingen, ouders en leerkrachten. Na deze
fase een goed plan van aanpak m.b.t. implementatie afstemmen, waarbij de bevindingen van
zowel de klankbordgroep als de werkgroep meegenomen worden, waarna de oudergeleding van de
MR tot een goed advies kan komen over nieuwe schooltijden.
Het proces rondom de ontwikkeling van de nieuwe schooltijden is prettig verlopen, de oudergeleding
is tot een gedegen, goed doordacht advies gekomen. Hiermee is de doelstelling naar tevredenheid
bereikt.
Adviesrecht en instemmingsrecht:
*Evaluatie actieplan 2016-2017: instemming verleend.
*Actieplan 2017-2018: vastgesteld.
*Jaarverslag 2016-2017: instemming verleend.
*Nascholingsplan: instemming verleend.
*Begroting: positief advies uitgebracht.
*Arbojaarplan: alle aanpassingen en wijzigingen zijn besproken.
*Formatieplan: instemming verleend door PMR.
Voorstellen en andere besproken zaken:
*Taakverdeling binnen de MR.
*De klankbordgroep die gevormd is om een goed advies te geven wat betreft de andere schooltijden,
heeft naar ieders tevredenheid gefunctioneerd.
*Er waren geen nieuwe aanmeldingen voor de MR verkiezing.
*Vanuit de managementgesprekken kwam vooral het verbeterplan van groep 8 aan de orde.
*Personele zaken.
*Huisvesting.
*Privacy beleid.
*Groepsindeling.
*Cadeaus/felicitaties namens de MR: 3x geboorte, zoon van Jolien en dochters van Myrthe en Carine.
*Studiedagen leerkrachten:
1.Probazbreed is tijdens 4 middagen Pedagogisch tact gevolgd.
Op schoolniveau is tijdens 3 dagen en 3 middagen het volgende aan de orde geweest:

2. Goed van Start.
3. Doelen noteren weekplanning.
4. IKC.
5. Uitleg Snappet.
6. Expliciete directe instructie.
7. Werkdruk.
8. ICT.
9. Formatie.
10.Evaluatie actieplan 2016-2017.
11.Opstellen actieplan 2017-2018.
12.Datagesprekken.

