Jaarverslag MR 2017 – 2018
JPS Heusden
1. Het doel van de MR:
De MR is er om te kunnen meepraten, te adviseren en (soms) mee te beslissen over wat er
op onze school gebeurt.
Hiertoe heeft het een drietal instrumenten ter beschikking, te weten;
a. Adviesbevoegdheid
b. Instemmingsbevoegdheid
c. Initiatiefrecht
2. Samenstelling:
De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten.
Namens de ouders;
• Regina Schipper (secretaris)
• Annelieke van Woerkom (notulist)
• Maarten Spek
Namens de leerkrachten;
• Kim Fiora (voorzitter)
• Antje Snels
• Ivonne de Vocht
• Karin Herrings (als toehoorder en vertegenwoordig
er van het bevoegd gezag)
3. Vergaderingen:
De MR is dit jaar 6 maal bij elkaar geweest. Tijdens de vergaderingen zijn naast de MR zaken ook GMR
aangelegenheden besproken. Daarnaast hebben de vergaderingen een aantal vaste onderwerpen waarbij
afgelopen jaar de onderstaande zaken specifiek aan de orde zijn
geweest.
4. Besproken zijn onder andere;
•
•
•
•
•
•
•

Net als ieder voorgaand jaar hebben we na bespreking op de vergadering kunnen instemmen met
de formatie voor het nieuwe schooljaar.
Bewondering hebben we wederom uitgesproken voor alle inspanningen van de betrokken en
enthousiaste ouders binnen de Oudervereniging voor onze school.
Instroommomenten groep 1 zijn besproken en hetzelfde concept als vorig jaar wordt toegepast; tot
de kerstvakantie instromen wanneer de leerling 4 wordt en daarna om de 6 weken een
instroommoment om op deze manier rust en duidelijkheid te creëren.
WKMPO lijsten besproken en gescreend
Vakantierooster besproken en goedgekeurd
GMR/MR voorzittersoverleg; Middels de emailkoppeling kunnen we de informatie tot ons nemen en
eventuele onderwerpen hierover bespreken tijdens onze overleggen. Halverwege het schooljaar zijn
alle documenten te vinden op SharePoint. (In het laatste voorzittersoverleg komt ter sprake dat men
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het toch prettig vindt wanneer de informatie ook op het MR- emailadres aankomt. Informatie zal
voortaan binnen komen via SharePoint en het MR-mailadres.
Maarten gaat met ingang van schooljaar 2018-2019 het MR- mailadres beheren.
Binnen de MR hebben we afscheid genomen van Regina en kennis mogen maken met Alexandra.
Voorzittersoverleg/themabijeenkomsten; deelname MR op toerbeurt.
Verkeersveiligheid was een vast punt op de agenda. Er liggen plannen voor een kiss en ride plek
(kiss en ride bord), verplaatsen van de bushalte, mogelijke plaatsing van een spiegel en het openen
van een tweede schoolpoort. Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt bovenstaande
gerealiseerd. Verkeersveiligheid zal dan in het nieuwe schooljaar (afhankelijk van de gemeente)
ook weer een plek op de agenda krijgen m.b.t. de uitvoering en evaluatie.
Staking/ stakingsbudget; Besproken in de MR. Het budget wordt ingezet ter verlichting van de
werkdruk. Er worden komend schooljaar 8 jaargroepen gemaakt.
Mr- reglement besproken en goedgekeurd
Sociale veiligheid; Besproken in de MR, op de hoogte gebracht van het belang van de cursus
meldcode. De op maat gemaakte meldcode evenals het sociaal veiligheidsplan is in ontwikkeling en
komt komend schooljaar terug op de agenda.
Leerlingenraad; besproken en geëvalueerd.
Cursussen team; besproken er wordt ingestoken op feedbackgeven en coöperatief leren onder
begeleiding van Marjo van Gelderen. (Cursus Meldcode).
Schoollogo; keuze is gemaakt. Komend schooljaar wordt het logo geïntroduceerd (opening) en
geïmplementeerd.
CITO opbrengsten; zijn besproken, deze resultaten zullen vanaf heden 2 keer per jaar ingebracht
worden tijdens de MR-vergaderingen.
Wet privacy; heeft aardig wat consequenties. Bijvoorbeeld op het gebied van het verspreiden van
foto’s via Social Media. Verdere berichtgeving hierover volgt vanuit Scala.
Document klassenouder; besproken en goedgekeurd. Vanaf komend schooljaar wordt er volgens
dit document gewerkt.
Professioneel statuut; Besproken en goedgekeurd. (Per 1 augustus aanwezig zijn)
MR jaarverslag; Besproken en goedgekeurd.
Ingezonden stukken zijn besproken in de MR.

