Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2016-2017.
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) over het schooljaar 2016-2017. We hopen
met dit verslag ouders/verzorgers en teamleden op de hoogte te brengen van wat wij het afgelopen
jaar hebben gedaan.
Wat doe de MR eigenlijk?
De MR geeft adviezen en heeft inspraak bij besluiten over zaken die met het beleid van de school te
maken hebben. Dus het bestuur en/of de directie van een school beslist niet alleen, maar er zijn ook
ouders en leerkrachten die meebeslissen.
Weetjes over onze MR:
Het is het tweede jaar van kindcentrum Dynamiek, waarbij er veel stappen gezet zijn in het verder
positioneren van de school in de wijk. Afgelopen schooljaar heeft de MR negen keer vergaderd. In
dit jaarverslag is een overzicht van de onderwerpen opgenomen.
Afgelopen jaar is er gestart met een nieuwe voorzitter, Martijn Plitscher, nadat voor de
zomervakantie afscheid is genomen van onze voorzitster Anique Duijzings. Daarnaast werd er
halverwege het jaar een nieuw ouderlid verwelkomd, Kim van Baardwijk. Aan het eind van het
schooljaar stoppen Marij Boden en Anja Put.
Oudergeleding
Martijn Plitscher
Anja Put-Pieters
Kim van Baardwijk
Personeelsgeleding
Marij Boden
Marleen Habets
Marcel Hermsen

Voorzitter, aftredend juli 2018
Secretaris, aftredend juli 2017
Lid, aftredend juli 2020
Lid, aftredend juli 2017
Penningmeester, aftredend 2019
Lid, aftredend 2018

De directie is steeds bij eerste gedeelte van alle vergaderingen aanwezig en vertegenwoordigt op
dat moment het bestuur van de Stichting Kom leren. De Oudervereniging wordt vertegenwoordigd
door een lid van het OV-bestuur, contacten verliepen deels via de mail.
Eénmaal was een lid van de GMR aanwezig.
Onze vaste, terugkerende agendapunten zijn mededelingen:





Van de directie.
Vanuit het team.
Vanuit de oudervereniging.
Vanuit de GMR (Gemeenschappellijke MedezeggenschapsRaad)

Onderwerpen die besproken zijn (zie voor meer informatie de betreffende notulen):
15-9-2016:
Stand van zaken schoolplan
Samenwerking MR, GMR, OV en MR.
Opening nieuwe schooljaar.
Vacature ouder MR-lid.
03-11-2016:
Voortgang actiepunten schoolplan.
Budget MR.
Ellen Ploegstra: mededelingen vanuit GMR.
08-12-2016:
Groei aantal leerlingen groep 1/2.
Ontwikkelingen peuterspeelzaal.
Sinterklaas- en kerstviering.
GMR: Meerschoolse directeurenbeleid.
Vacature ouder MR-lid
Extra bijeenkomst, 12-01-2017.
Johan Linckens, Centraal Bestuur: Fusiecompensatiegelden.
16-02-2017
Ontwikkelingen groep 1/2.
PR activiteiten: Open Dag, Dynamische week en feestdag Dynamiek.
Elce Plitscher, voorzitter OV: activiteitenplan.
30-03-2017
Tussenevaluatie groep 1/2.
Inspectiebezoek.
Beleidsplan.
Evaluatie Open Dag.
18-5-2017:
Evaluatie Dynamische week.
Evaluatie inspectiebezoek.
Formatie 2017/2018.
“Directeurs competentie profiel”.
6-7-2017:
Jaarplanning/jaarkalender.
Begroting MR.
Jaarverslag MR 2016-2017.
Aan het eind van het schooljaar 2016/2017 is er een vacature voor teamlid en ouderlid. Er wordt
gekozen om het nieuwe schooljaar verder te gaan met een MR bestaande uit drie leerkrachten en 3
vertegenwoordigers van ouders.
Openbaar.
Voor u een weet: de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn openbaar: U kunt onze
bijeenkomsten als toehoorder bijwonen. U kunt daartoe altijd even contact opnemen met de
voorzitter of secretaris van onze MR.

