Jaarverslag 2017-2018

MR O.B.S. De Hoge Raven

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Hoge Raven 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. 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 van De Hoge Raven bestaat uit 6 leden.
MR lid sinds

Zittingstermijn

Personeel
Saskia van Cleef

(secretaris)

sep 2014

sep 2019

Hanny Temming

(lid)

nov 2017

nov 2020

Loes Rietveld

(lid)

mrt 2018

mrt 2021

Mariette Bentvelsen

(afgetreden)

sep 2013

nov 2017

Annette Leeuwerk

(afgetreden)

sep 2013

jun 2017

Bas Agricola

(voorzitter)

jun 2015

mrt 2019

Maarten Suijs

(lid)

nov 2017

nov 2020

Willy Zelen

(lid)

jan 2019

jan 2022

Thijs ter Avest

(afgetreden)

nov 2017

jan 2019

Violette van Empel

(afgetreden)

jun 2015

jun 2018

Lijske Kerkhof

(afgetreden)

jun 2015

nov 2017

Ouders

Vergaderingen
De MR van De Hoge Raven vergadert ongeveer 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 MR vergadert in principe altijd zonder directie. Dit zijn de reguliere MR vergaderingen.

De vergaderdata van de MR in het schooljaar 2017/2018 waren:
Dinsdag

12-09-2017

Dinsdag

07-11-2017

Dinsdag

16-01-2018

Dinsdag

12-03-2018

Dinsdag

10-04-2018

Dinsdag

15-05-2018

Dinsdag

28-06-2018

De vergaderdata van de MR voor het schooljaar 2018/2019 waren/zijn:
Dinsdag

06-09-2018

Dinsdag

16-10-2018

Donderdag

15-11-2018

Donderdag

24-01-2019

Donderdag

14-03-2019

Donderdag

11-04-2019

Donderdag

16-05-2019

Donderdag

27-06-2019

Jaarplan
Doel:
1. betrekken ouders bij pleinwacht, lunch wacht. Gastlessen

2. Evalueren communicatie onder ouders via vragenlijst.

