Jaarverslag
Medezeggenschapsraad
Schooljaar 2018-2019

Medezeggenschapsraad SBO Op de tump
Op basis van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), is er een
Medezeggenschapsraad (MR) ingesteld. De betrokkenheid en inspraak van ouders en
personeel met alles wat er op school gebeurt, is erg belangrijk. Via de MR zijn ouders
en personeel betrokken bij de formulering en vaststelling van nieuw beleid en bij de
controle op de uitvoering van eerder vastgesteld beleid. De MR kan gevraagd en
ongevraagd advies uitbrengen. Zaken die van belang zijn voor ouders, leerkrachten
of leerlingen kunnen aangekaart worden bij het bestuur of de directie.
Samenstelling MR:
Personeelsgeleding: Mevr. R. Huijs (Voorzitter)
Mevr. V. van der Pot (tot 31 dec 2018)
Mevr. W. Zwets
Mevr. L. Engelen (vanaf 1 -1-2019)
Oudergeleding:

Mevr. J. Simons
Mevr. M. van Dijk
Mevr. J. Peters

Als toehoorder is mevr. Belt (directeur) aanwezig.
De voorzitter van de MR ontvangt de notulen van de GMR
De zittingsperiode is 2 jaar. Hierna kan men zich opnieuw herkiesbaar stellen.

Vergaderdata:
20 september 2018
7 december 2018
21 februari 2019
18 april 2019 (Na afloop aangesloten bij de GMR-vergadering om mee te praten over
de groei van het SBO)
11 juni 2019 (van 18.30 – 19.00 uur met OR)
De vergaderingen vonden allen op school plaats van 19.00-21.00 uur.

Onderwerpen die aan de orde zijn geweest:
•

Schoolbegroting 2019



Begroting ouderraad

•

Nieuwe schooltijden



Stemming basismodel of overlegmodel en werkverdelingsplan

•

Inzet werkdrukgelden

•

School specifiek veiligheidsplan/zorgplan

•

Jaarplan 2019-2020

•

Jaarplanning

•

Schoolgids



Scholing MR-GMR-directies

Toelichting op enkele onderwerpen:
Schoolbegroting
De MR heeft kritisch gekeken naar de begroting voor 2019. We hebben afgesproken
dat tussentijds, in juni, wordt bekeken of de uitgaven nog overeen komen met de
begroting.
Begroting ouderraad
Aan de OR is opheldering gevraagd over de begroting van de ouderraad.
Er waren een aantal vragen, deze zijn door de penningmeester beantwoord. Grootste
verandering is dat de OR besloten heeft dat het kamp niet meer door de OR wordt
bekostigd. Omdat het niet vooraf is aangekondigd is schooljaar 2018-2019 het
overgangsjaar en zal er een kleine bijdrage worden gevraagd van ouders. Vanaf
schooljaar 2019-2020 wordt aan de ouders van de schoolverlaters een financiële
bijdrage gevraagd voor de schoolverlatersactiviteiten.
Er is afgesproken om 1x per jaar, aan het einde van het schooljaar een half uur
voorafgaand aan de MR-vergadering met de OR te vergaderen zodat we de o.a.
begroting kunnen bespreken, waarna de MRO hierover kan stemmen.

Nieuwe schooltijden
Opnieuw heeft de MR schooltijden bekeken. Besloten werd om in te zetten op gelijke
schooltijden voor alle kinderen, ook de kleuters. Er is onder alle ouders een
stemming gehouden voor het 5-gelijke-dagen model of behoud van een vrije
woensdagmiddag. Meerderheid van de ouders stemden voor het laatste model. De
OMR heeft hiermee ingestemd. De nieuwe schooltijden worden: Ma-di-do-vrij van
8.30 tot 14.30 uur en op woe van 8.30 tot 12.30 uur.
De personeelsgeleding van de MR heeft ingestemd met de pauzeregeling passend bij
de nieuwe schooltijden.
Stemming basismodel of overlegmodel en werkverdelingsplan
Een ruime meerderheid van het team heeft voor voortzetting van het overlegmodel
gestemd. MR stemt hiermee in. Daarnaast heeft het team de voorkeur uitgesproken
om in het werkverdelingsplan de afspraken te blijven hanteren zoals die eerder in het
taakbeleid waren vastgelegd. De MRP heeft het team daarin gesteund en hiermee
ingestemd.
Gelden werkdrukverlaging
De personeelsgeleding van de MR heeft ingestemd met de inzet van de
werkdrukgelden. De wens van het team is gevolgd om deze gelden te gebruiken voor
de inzet van een vakleerkracht lichamelijke opvoeding. Hierdoor heeft elke leerkracht
1 keer per week de mogelijkheid om extra werk te verzetten buiten de groep. Er is
nog een klein deel restformatie. Deze zal worden ingezet om een IB-er wat extra
uren te geven.
Jaarplan, Jaarplanning 2010-2020 en schoolgids.
Al deze zaken zijn besproken in de laatste vergadering van schooljaar 2018-2019. We
hebben de nieuwe datums van de vergaderingen vastgezet als ook een vergadering
met de OR. De stukken voor de Schoolgids waren ten tijde van de laatste
vergadering (11 juni) nog niet klaar. We hebben de stukken onderling verdeeld om
te lezen en te beoordelen, via de mail is er feedback op gegeven zodat deze ten
einde van het schooljaar klaar waren.

Jolanda Simons
Augustus 2019

