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Betreft: Jaarverslag MR 2015-2016
Datum: juli 2016

Beste ouders(s)/verzorger(s),
Langs deze weg willen wij u graag op de hoogte stellen van het verslag van de
medezeggenschapsraad (MR) over het schooljaar 2015-2016.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben omtrent de inhoud of andere zaken
die mogelijk betrekking hebben op de MR, dan horen wij dit graag van u!
U kunt ons bereiken via het e-mailadres op de website van de school.
Met vriendelijke groet,
namens de MR,
Petra Verhage
Secretaris
Cathy Goose
Voorzitter
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Jaarverslag schooljaar 2015-2016

De Medezeggenschapsraad (MR) is het schooljaar begonnen met Cathy Goose die het stokje
heeft overgenomen van Erwin Crugten als voorzitter. Petra Verhage heeft de functie van secretaris
van Amy Wassing op zich genomen.
Dit schooljaar is er een ouder bij de MR gekomen: Martijn Klem. Martijn Klem is vader van een kind
in het SO.
Ook is er versterking gekomen vanuit de leraren sectie SO: Cindy Dulfer en vanuit de leerlingen is
Amr Suleiman erbij gekomen (VSO). Janny Vinke (AB sectie) heeft eind van dit schooljaar (2016)ook
afscheid genomen van de MR.
Volgend schooljaar 2015/2016 komt vanuit de AB-sectie Marijke Princen de MR versterken.
De MR bestond het schooljaar 2015-2016 uit de volgende leden:
Leerkrachten:
Cindy Dulfer
Cathy Goose
Petra Verhage
Janny Vinke

Achtergrond
so
vso
assistenten
ambulante
begeleiding

Ouders:
Sjors Beijer
Sjoerd Eisma
Martijn Klem

ouder so
ouder vso
ouder so

Leerling:
Amr Suleiman

leerling

Rol
lid
voorzitter
secretaris
lid

lid

Bijna de gehele voltallige geleding van de MR heeft een (avond)cursus vanuit de AOB bij het HCO
gevolgd. Aangezien Cathy Goose, Cindy Dulfer en Petra Verhage zich toch meer wilden
verdiepen in het ‘hoe en wat’ in de MR hebben zij nog een twee-daagse cursus gevolgd in Utrecht
(AOB). Cathy Goose heeft de cursus financiële begroting gevolgd en Cindy Dulfer en Petra
Verhage de basis cursus.
Ook dit jaar zijn alle verslagen van de MR-vergaderingen op de MR-pagina van de schoolsite
gezet.
De MR heeft het afgelopen schooljaar 7 maal vergaderd. Bij een aantal van deze overleggen was
de directeur aanwezig. Deze overleggen vonden in een goede, open en constructieve sfeer
plaats. De directeur informeert de MR als de MR om informatie vraagt. Indien nodig informeert de
directeur ons over tal van zaken die spelen of nog gaan spelen.
De MR heeft veel vergadertijd besteed aan het feit dat de directeur (1 aug. 2016) en adjunct
directeur (okt. 2016) weg zullen gaan i.v.m pensioen. De management structuur zal hierdoor
veranderen. Per een augustus 2016 zal er dus een nieuwe directeur aangesteld worden.
In dit proces heeft de MR een prominente rol gespeeld.
De Mr is geïnformeerd door Theo Kosterink over de procedure.
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Er is een BAC benoemd, die zich uiteindelijk heeft gebogen over de daadwerkelijke
sollicitatieprocedure.. In de BAC zaten drie MR leden; twee ouders en een personeelslid.
Vanwege deze vertegenwoordiging van de MR in de BAC het adviesrecht overgeheveld naar de
BAC-leden.
Net als in schooljaar 2014-2015 heeft de MR in schooljaar 2015-2016 veel onderwerpen behandeld.
Diverse belangrijke (beleids-)onderwerpen zijn het afgelopen jaar de revue gepasseerd:

Adviesaanvragen
Onderwerp
Aanstelling nieuwe
directeur

Advies
Positief advies

Instemmingsverzoek
Onderwerp

Instemming

Schoolgidsen 2016-2017

De MR heeft positief ingestemd.

Protocol medisch handelen
bij afwezigheid
verpleegkundige
Wijziging cao-po
schoolbeleidsafspraken

De MR heeft positief ingestemd.
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Andere besproken onderwerpen in de MR
Onderwerp

Inzet MR

NAH observatieklas
onderwijs zorg arrangement
(OZA)

Informeren en stand van zaken. Nog niet afgesloten

Protocol toelaten familie
relaties

Informeren en stand van zaken. Nog niet afgesloten
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