Jaarverslag MR OBS De Zilvermeeuw
Jaarverslag 2017-2018
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van openbare
basisschool De Zilvermeeuw over de periode september 2017 – juli 2018.
In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar ze zich in het afgelopen
schooljaar mee bezig heeft gehouden.
Wat doet de MR?
Zoals bij de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is vastgesteld, bestaat de
taak van de MR uit het bespreken, beoordelen en uiteindelijk vaststellen van het
beleid van de school. De MR geeft hierbij advies of instemming aan diverse
beleidsvoornemens. Hierbij wordt afgewogen of het nieuwe beleid aan de belangen
van leerlingen, personeel, ouders en directie tegemoet komt. In voorkomende
gevallen neemt de MR ook zelf initiatief om zaken te bespreken met de directie of tot
verbeteringen en/of nieuw beleid te komen. Kortom; de MR is een raad die mee kan
praten om de school zo goed mogelijk te laten functioneren. De MR en de directie
hebben een groot gemeenschappelijk belang: het waarborgen van de goede kwaliteit
van het onderwijs in een effectieve en efficiënte schoolorganisatie.
Samenstelling
Door de verdeling van de MR in een personeelsgeleding en een oudergeleding
vertegenwoordigen de MR leden een eigen achterban: de personeelsgeleding
vertegenwoordigt het personeel en de oudergeleding vertegenwoordigt de
leerlingen/ouders. Het aantal leden van de MR is afhankelijk van het aantal
leerlingen van de school. In het geval van De Zilvermeeuw waren dat 6 raadsleden, 2
leerkrachten en 3 ouders: In het schooljaar 2017-2018 is de vacature voor slapend
lid ingevuld.
De 6 raadsleden in 2017-2018 waren:
Leerkrachten:
-mevr. Inge Verver (lid)
- dhr. Stephan Janszen (lid)
-mevr. Benthe Voorneveld (slapend lid)
Ouders:
-mevr. Vesna Groenewoud (voorzitter van december 2015 tot juli 2018)
-mevr. Barbara Speet (secretaris van december 2015 tot juli 2018)
-mevr. Anneke van Gijzen (lid van februari 2016 tot september 2018)
De vergaderingen van de MR werden op verzoek van de MR deels bijgewoond door
mevrouw Mirjam Berkhout (directeur). In veel gevallen woeden onderwerpen
waarover besluiten genomen moesten worden door haar voorgelegd en toegelicht.

Verkiezingen
Eind van het schooljaar 2017-2018 hebben wij twee kandidaten voor de MR
geworven. Twee ouders hebben zich verkiesbaar gesteld voor de MR, te weten:
1) Meneer Erick van Rijk
2) Meneer Eelse Pieters
Daar er twee kandidaten zijn voor twee vacatures hoeft er geen verkiezing
uitgeschreven te worden.
Op 3 juli jl zijn bovengenoemde heren toegetreden tot de MR van OBS de
Zilvermeeuw.
Af getreden per einde schooljaar 2017- 2018 zijn:
1) Mevrouw Vesna Groenewoud
2) Mevrouw Barbara Speet
3) Stephan Janszen
Mevrouw A. Gijzen zal nog het eea overdragen in de eerste vergadering van het
volgend schooljaar. Zij zal slapend lid worden in september 2018.
Werkwijze
We hebben het schooljaar 2017-2018 5 keer vergaderd. De meeste vergaderingen
waren gepland voor de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)
vergadering van de SOPOH, onder wiens bestuur basisschool De Zilvermeeuw
ressorteert. Op deze wijze konden de bovenschoolse beleidsplannen eerst in de
eigen MR worden besproken en kon namens de school een standpunt worden
ingenomen.
Besluiten
De MR heeft het afgelopen jaar onder meer de volgende besluiten genomen:
 Vakantierooster: positief advies
 Formatieplan: oudergeleding geeft positief advies/ personeelsgeleding geeft
instemming.
 Begroting 2018: positief advies
 Schoolgids 2017-2018: positief advies
 Informatiegids 2017-2018: positief advies
 Veiligheidsbeleid inclusief anti-pestprotocol en meldcode: positief advies
 Jaarverslag 2016- 2017: Akkoord
 Ouderbijdrage 2016-2017: Akkoord
Andere onderwerpen die onder meer aan de orde zijn geweest:
 Het vernieuwen van de website is besproken, dit is dit schooljaar ook ten
uitvoering gebracht.
 Groepsindeling 2017-2018. In het schooljaar 2017-2018 zijn weer 6 klassen
gevormd. De Zilvermeeuw had in oktober 2017 108 leerlingen.

Financiën
In het schooljaar 2017-2018 heeft de SOPOH de financiën voor de Leonardo
groepen op zich genomen. Voor dit schooljaar heeft de SOPOH, mede op advies van
de MR-en en GMR de “vrijwillige” bijdrage van het Leonardo onderwijs verlaagd van
€ 2.000 naar € 750 per kind.

Tot slot
Voor ons als MR was het een leerzaam jaar. Het komende jaar willen we weer met
enthousiasme en volledige inzet de zaken die ons voorgelegd worden behandelen.
Elke ouder kan en mag zijn/haar mening en/of ideeën kenbaar maken bij MR leden.
Heeft u vragen, problemen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op. Onze
gegevens vindt u in de schoolgids op de website van de school, maar u kunt een
ieder van ons natuurlijk altijd aanspreken in en om de school. Wij hopen de belangen
van iedereen zo goed mogelijk te blijven behartigen, zodat er een goed, leuk en veilig
leer- en werkklimaat op school zal zijn.
MR basisschool De Zilvermeeuw.

