Jaarverslag Medezeggenschapsraad basisschool De Klokkenberg
schooljaar 2017-2018
Inleiding
Dit is het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR). Ieder schooljaar doet de MR verslag van
de zaken die dit schooljaar aan de orde zijn geweest. Het verslag is bedoeld voor ouders, personeel
en de directie van de school. Het wordt op de website geplaatst, zodat alle ouders het gemakkelijk
kunnen inzien.
Indien er naar aanleiding van dit verslag nog vragen zijn, dan horen wij dat graag. Ook is er meer
informatie te vinden in de notulen van de MR-vergaderingen, die op de website staan:
www.deklokkenberg.nl
Wat doet de MR ?
In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is vastgelegd dat iedere school een MR moet
hebben. De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een
afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de
school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van (financiële)
middelen, verandering van klassenindeling, de veiligheid op school en de manier waarop men ouders
wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies
en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven;
instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft
instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget
en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele
bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met
vragen of opmerkingen.
Samenstelling, vergaderfrequentie, financiën
De MR is het afgelopen jaar van start gegaan in een nieuwe samenstelling. Marloes Hendriks is als
gevolg van het verstrijken van haar zittingstermijn in de oudergeleding opgevolgd door Sandy
Verhaegen. Sandy heeft zich dit jaar geschoold om inzicht te krijgen in de rol en taken van de MR.
Dit schooljaar heeft Saskia Burgers-Neve het voorzitterschap op zich genomen en is Liesbeth Alberts
de rol van secretaris gaan vervullen. Michaël Steenbeek is penningmeester.
De MR bestond dit schooljaar uit de volgende leden:
personeelsgeleding
Anneke Luijendijk
Liesbeth Alberts
secretaris
Michaël Steenbeek
penningmeester

oudergeleding
Saskia Burgers-Neve
Sandy Verhaegen
Brigit Lemmens

voorzitter

Er hebben zeven MR-vergaderingen plaatsgevonden. Daarnaast is er één ‘benen-op-tafel-sessie’
geweest waar de directie en de voorzitter van de OR bij aanwezig waren. Hierin is van gedachten

gewisseld over inhoudelijke onderwerpen. Tevens zijn er twee vergaderingen gezamenlijk met het
bestuur geweest. De directie is het grootste deel van de vergaderingen aanwezig geweest.
De financiën van de MR, vastgesteld in de CAO, worden door de penningmeester beheerd. Er zijn
kosten gemaakt voor het servicepakket voor informatie, advies en rechtsbijstand en voor scholing
van de nieuwe MR-leden.
Onderwerpen die behandeld zijn door de MR
De MR heeft instemmings- en adviesrecht met betrekking tot het beleid van basisschool De
Klokkenberg. Zodoende heeft de MR gedurende het schooljaar 2017-2018 aandacht besteed aan de
onderstaande onderwerpen:

instemming
>
overlegmodel met daarbij 45%
opslagfactor/normjaartaak
>
lijst werkzaamheden opslagfactor
>
begroting OR
>
procedure benoeming leden bestuur
>
gesprekken cyclus
>
begroting 2017/2018
Het meerjarenformatieplan wordt nog dit
schooljaar besproken en ter instemming aan
ons voorgelegd.

advies











schoolondersteuningsplan
personeelsbeleid
jaarrekening 2017
trendanalyse 2017-2018
begroting 2018
scholingsplan
evaluatie schooljaar 2016/2017
vacature leden bestuur
benoeming leden bestuur

Overige besproken onderwerpen
Begroting MR, informatieavond, activiteitenplan MR, open dag, CAO, medezeggenschapsstatuut en
medezeggenschapsreglement, procedure aanschaf leermiddelen zoals de digitale schoolborden,
relatie groenste school en schoolgang kinderen, de instroom van nieuwe leerlingen, klassengrootte
en het vervangingsfonds. Tevens is dit schooljaar extra aandacht geweest voor de gelden die scholen
gekregen hebben voor werkdrukverlaging.

De MR maakt zich op voor een nieuw schooljaar met oog voor kwaliteit, verbinding en open
communicatie. Ze wil zich proactief opstellen en opbouwend kritisch zijn, met als motto:
medezeggenschap en mededenkenschap.

Namens de MR,
Saskia Neve
juli 2018

