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Jaarverslag
MR OBS WESTERKIM
Inleiding
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van obs Westerkim over het
schooljaar 2018-2019. 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. Dat is vastgelegd in de Wet
Medezeggenschap op Scholen (WMS). 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, het
jaarrooster en de tussenschoolse opvang. 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, regels op het gebied van veiligheid,
gezondheid en welzijn (Arbo), de 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 directie maakt
geen onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen.
Ieder lid wordt voor een periode van 3 jaar gekozen. De MR bestaat uit 2 door de ouders
gekozen ouderleden en 2 door het team gekozen personeelsleden.

Personeelsgeleding:

Zitting in MR sinds:

Functie:

Ingrid Meulemans

september 2017

notulant

Roos Kosse

september 2014

notulant

herkozen:
september 2017
Oudergeleding:

Hans Rams

maart 2017

voorzitter

Marlies Tresoor

september 2017

Vergaderingen
De MR van obs Westerkim vergadert ongeveer 6 tot 8 keer per jaar. Alle vergaderingen
zijn openbaar tenzij de MR besluit dat (een deel van) de vergadering besloten is. De
leden kunnen hiertoe besluiten als er bijvoorbeeld zaken besproken zullen worden die
personen betreffen. Alle vergaderingen in het afgelopen schooljaar waren openbaar. De
agenda van de MR vergadering kent een aantal vaste onderwerpen. Daarnaast worden
actuele ontwikkelingen op onze school op de agenda gezet. Gedurende het schooljaar
zijn er verder jaarlijks terugkerende onderwerpen waarvoor de MR haar instemming moet
geven, zoals de begroting, de formatie, het schoolplan, het scholingsplan en de
schoolgids. De notulen van de MR vergaderingen zijn voor iedere leerkracht en ouder
beschikbaar. U kunt deze terugvinden op de MR-pagina van de website van obs
Westerkim.
Onderwerpen MR 2018-2019
- Plan van aanpak: Wij gaan voor Westerkim
- Continurooster
- Audit door BRAVOO en komende visitatie van de inspectie
- Begroting
- Continurooster
- Reglement MR
- Groepsgesprek voor ouders vanuit de gemeente Dongen
- Vakantierooster
- Inspectierapport en communicatie naar de ouders
- Verkiezingen
- Jaarplan
- Formatie
- Werkverdelingsplan
- Lunchpauze
Besluiten van de MR
- schooljaarplan 2018-2019: ingestemd
- begroting 2019: positief advies
- formatieplan: ingestemd
- vakantierooster: goed gekeurd
Vergaderdata MR Schooljaar 2019-2020
De eerste vergadering in dit nieuwe schooljaar staat gepland voor woensdag 18
september, 19:30 uur. Tijdens deze eerste vergadering zullen de data van de MR
vergaderingen van 2019-2020 worden afgesproken.
Vooruitblik MR schooljaar 2019-2020
- jaarplanning MR onderwerpen ter advies en instemming maken

