MR Jaarverslag OBS Ekenrooi schooljaar 2018-2019
Inleiding
Aan de school is een Medezeggenschapsraad [MR] verbonden. Dit is een door de wet ingesteld
orgaan, dat zich bezig houdt met het beleid en de organisatie van de school. De taken, rechten en
bevoegdheden van deze raad zijn vastgelegd in het reglement medezeggenschap. De
Medezeggenschapsraad [MR] ziet er op toe, dat de dagelijkse gang van zaken en de
beleidsvoornemens voor de komende jaren correct verlopen.
De voornaamste taak van de MR is het bevorderen van de openheid, openbaarheid en onderling
overleg in en om de school; op ouderniveau, op team- & directieniveau en op bestuursniveau. De MR
behartigt de belangen van kinderen, ouders en personeel.
De MR gebruikt hiervoor het reglement voor de medezeggenschapsraden, zoals dat ook door het
bestuur van de OBS Ekenrooi is vastgesteld.
Één van de jaarlijks terugkerende verplichtingen is het opstellen van een MR jaarverslag vóór het
houden van de jaarvergadering.

Algemene informatie vergadercyclus:
De MR van OBS Ekenrooi heeft conform de jaarplanning (los van de jaarvergadering van schooljaar
2017/2018) gedurende het schooljaar 2018/2019 zes keer vergaderd op:
Datum
28 augustus

Onderwerpen volgens jaarplanning MR 2018/2019
Buitenschoolse activiteiten, terugkoppeling geven aan Jeroen Broekmans/ Bekekenrooi.
Inzet werkdrukverlaging
Verkiezingen
Oudertevredenheidsonderzoek
Schoolgids

25 september

Concept begroting .> MR wil maand vooraf info om zich hierover te buigen tijdens de
vergadering.
TSO, Purdey uitnodigen
Privacy, welke acties heeft school/ RBOB ondernomen
Schoolondersteuningsprofiel > adviesrecht

12 december

Begroting > adviesrecht
Investeringsplan > adviesrecht
Schoolplan > adviesrecht
Rapporten
Communicatie

27 februari

Tijdspad formatie
Vakantierooster > instemmingsrecht
Veiligheid

3 april

Definitieve vaststelling van hoeveelheid en groepssamenstelling
Jaarplanning kleutervrije dagen en studiedagen

12 juni

Schoolgids --> instemmingsrecht
Kwaliteitskaart spelling

De notulen van de vergaderingen zijn openbaar en kunnen worden bekeken op de website van OBS
Ekenrooi. Voor een detail overzicht van de besproken onderwerpen wordt verwezen naar de notulen
op de website.
Uiteraard zijn de jaarlijks terugkerende thema’s besproken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zorgplan
MR jaarverslag (vóór de jaarvergadering)
Jaarverslag: schriftelijke basisgegevens bevoegd gezag / beleidsoverzicht (vóór 1 juli)
Activiteitenplan MR (vóór 1 mei)
Jaarplan bevoegd gezag: financiële organisatie onderwijskundig beleid (vóór 1 oktober)
Bestuursformatieplan (vóór 1 mei)
Begroting
Financieel jaarverslag bevoegd gezag (vóór 1 juli)

Verder zijn er nog een aantal terugkerende thema’s die aandacht gehad hebben in de vergaderingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arbobeleid (4 jaar)
Jaarlijks plan van aanpak ziekteverzuim
Meerjaren formatiebeleid
Onderhoudsplan
MR reglement (iedere 2 jaar)
Statuut (iedere 2 jaar)
Klachtenregeling (4 jaar)

Specifieke informatie schooljaar 2018/2019:
Er zijn een aantal thema’s besproken die niet standaard ieder jaar op de agenda staan en die inspelen
op de gang van zaken gedurende het schooljaar:
-

Het meest zichtbare deel van schooljaar 2018/2019 was de aanpassing van het lesrooster. De
MR heeft hiervoor een raadpleging van de gehele achterban moeten houden. Dit is opgepakt
samen met de directie. Er is een informatieavond geweest waar leden van de MR aanwezig
waren, vanuit de directie is een informatiebrief opgesteld en er is een enquête uitgezet. Dit
heeft uiteindelijk in samenspraak met de MR geleid tot een aanpassing van de lestijden naar
een continue rooster. Hierdoor zijn ook de problemen rondom de tussentijdse opvang
opgelost aangezien de school dit nu zelf in de hand heeft.

-

Verder heeft de MR een begeleidingsavond gehad door Henk Nieborg waarbij de volgende
onderwerpen centraal stonden:
>1 Stabiele MR
>2 Kennis en vaardigheden. (gedragsprotocol, voorbereiding, op tijd aanwezig etc.)
>3 Zicht op de rol
>4 Structuren; aanwezigheid, communicatie, vergadering
>5 Formele kaders
>6 Resultaatgerichte aanpak.
Vooral de formele kaders zijn verder uitgewerkt. De benodigde formele documenten zijn nu
voor alle MR leden beschikbaar vanuit een gezamenlijke sharepoint omgeving en op dit
moment wordt de laatste hand gelegd aan het actualiseren/aanpassen van alle formele
documentatie. Een belangrijk document om meer structuur aan te brengen in de
vergadercyclus is het MR activiteitenplan. Hier is een begin mee gemaakt in schooljaar
2018/2019 en dit zal gedurende schooljaar 2019/2020 worden afgerond.

-

Er is besloten dat de zichtbaarheid van de MR richting de achterban vergroot moet worden.
Uiteraard was de zichtbaarheid tijdelijk groter door de raadpleging van de achterban.
Afgelopen jaar is er door een aantal MR leden een stukje geschreven voor de Bekekenrooi
om zo ook structureel een betere zichtbaarheid te creëren.

