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Jaarverslag schooljaar 2015/2016
De MR bestond uit de volgende personen:
Afvaardiging ouders: Robert van ’t Zelfde (voorzitter), Frank Kriesels en Lilianne Eijkelenkamp.
Afvaardiging team: Elly Schapendonk (vicevoorzitter), Lia Jongeneel (secretaresse/contactpersoon
OR) en Liesbeth (vice-secretaresse)
Op verzoek van de MR kon advies gevraagd worden aan Ger, adviseur namens directie en bestuur. Hij
is dit jaar directeur van de Organisatorische Eenheid Driezwing/Kievietsloop en Werft. Daarnaast
hebben we binnen deze eenheid een DIO-er (Directeur In Opleiding) Mariska. Zij is vanaf maart 2016
aangesteld als directeur van KBS Driezwing.
Algemeen:
Wij ontvangen en bestuderen altijd de agenda’s en notulen van de GMR. Deze worden regelmatig op
onze eigen MR-bijeenkomsten besproken. De GMR verzorgt door het jaar heen contactavonden met
de MR-en. Deze zijn dit jaar niet doorgegaan. Wel was er een uitleg over de nieuwe cao, waar wij als
personeel zijn heen gegaan.
De MR onderhoudt nauwe contacten met de Ouder Raad. Beide geledingen wisselen hun notulen uit.
De MR is dit schooljaar 6 keer bijeengekomen.
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21-9-2015
Nieuwe CAO (40-urige werkweek voor leerkrachten).
Uitleg Leren van Data (deze komt gedurende het schooljaar steeds terug).
Nieuwe collega’s op De Werft.
Start schooljaar met zgn Gouden weken (groepsvorming).
Opening Ouderportaal
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9-11-2015
Begroting OR is besproken
Continu rooster besproken, te weinig behoefte vanuit ouders
Management rapport van Kbs De Werft (’t beloofde land’) besproken
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11-1-2016
Continurooster wederom besproken (maar reactie van 2 ouders) dus te weinig draagvlak.
Begroting 2016 besproken
Besproken is de aansluiting met de GMR en de MR van andere scholen
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29-02-2016
Herindeling rolverdeling Ger/Mariska besproken
Takenlijst van personeel wordt bekeken door de personele geleding van de MR.
De schoolontwikkeling door het thematisch werken dat op de rol staat voor 2016-2017 wordt
besproken.
Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:
Lia
:
(2014-2018)
Robert
:
(2014-2018) 2e periode
Liesbeth
:
(2015-2019)
Elly
:
(2012-2016)
Frank
:
(2015-2019)
Lilianne
:
(2015-2019)
Ambitie van het bestuur om scholen eventueel ui te laten groeien tot brede scholen wordt
besproken. Ook een eigen peuteropvang komt ter tafel.
De staat van de school en het onderhoud wordt besproken.
MR attendeert het MT op het programma cultuur educatie/Impuls Muziekonderwijs.
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18-4-2016
Vakantierooster besproken
Kober start mogelijk een peuterspeelzaal in De Werft
Werving GMR leden i.v.m. verkiezing
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27-6-2016
Schoolgids is besproken voor 2016-2017 (na goedkeuring ondertekend door voorzitter MR)
Organisatie 2016-2017 besproken
Profilering MR binnen school besproken
Begroting OR
Klasbord

