Prot. Chr. Basisschool “De Rank” Luttelgeest
Concept Jaarverslag 2016 van de Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad bestaat in 2016 uit de volgende leden:
Vanuit de personeelsgeleding:
Fimmie Bouwstra
voorzitter sinds 14 september 201

Margreet Langebeeke-Janse
secretaresse en afgevaardigde GMR

Vanuit de oudergeleding:
Sjoukje de Feijter-Terpstra
lid

Addie Verloop- van Groningen
lid

Tot april 2016 had Richard Westveer nog plaats in de MR.
De MR heeft in 2016 5x vergaderd.
Omdat de MR over veel zaken instemmings- of adviesbevoegdheid heeft is het belangrijk dat we
ons verdiepen in bijna alles wat ‘de Rank’ aangaat. In de vergaderingen hebben we onder andere
de volgende zaken behandeld:
- De directeur heeft het schooljaarverslag 2015-2016 geschreven, de MR heeft deze
goedgekeurd.

-

We evalueren in de vergaderingen de ouderbetrokkenheid en de ouderinformatie, we
bespreken met de directeur welke veranderingen er eventueel nodig zijn.

-

We wisselen van gedachten over de problematiek van een kleiner wordende school en de
manier hoe we hier mee omgaan, welke consequenties dit heeft, wat er moet veranderen,
we blijven open staan voor samenwerking met SWS De Klipper.

-

Elke vergadering komen ook de actuele schoolzaken aan de orde, zoals bijvoorbeeld inzet
van Snappet voor rekenen. Dit jaar heeft de MR ook meegekeken met de ontwikkeling van
het nieuwe schoolconcept Philon 7 en de goedkeuring gegeven om dit te gaan inzetten.

-

Diverse onderwerpen die elk jaar weer aan de orde komen behandelen we via het
jaarplan. Onderwerpen zoals bijvoorbeeld het leerlingaantal, de formatie, de financiën,
onderhoud van gebouw en plein, diverse protocollen voor overblijven, pesten.

-

Via de GMR komt informatie binnen over de begroting van de SCPO-NOP, de
leerlingprognose 2015-2019, de gesprekkencyclus, verzekering werknemers,
vakantierooster, het onderzoek naar bestuurlijke samenwerking enz.

-

Het is waardevol dat ouders meedenken mét en betrokken zijn bij de school. We hebben
daarom graag duidelijkheid voor de ouders met betrekking tot schoolse zaken. De MR is er
voor beleidszaken, de directeur en haar team zijn het aanspreekpunt voor allerlei zaken die
betrekking hebben op het reilen en zeilen in de school. De MR vindt het belangrijk dat
ouders dit weten en hun items bij de goede persoon/instantie laten horen en dat bekend is
waar de verantwoordelijkheden liggen.
MR vindt communicatie met ouders essentieel.
Algemene informatie is ook te vinden op de website van de school www.derankluttelgeest.nl .
We staan open voor vragen en opmerkingen van ouders.
De MR hoort het graag wanneer er zaken beter of anders kunnen.
De MR is er voor “De Rank”.

