Jaarverslag MR BO 2013-2014
Door middel van dit jaarverslag wil de MR BO verantwoording afleggen aan haar achterban
(ouders en medewerkers), schoolleiding en bestuur over haar activiteiten in het schooljaar
2013-2014).
De missie van de MR is:
De MR wil op financieel, educatief en organisatorisch gebied namens ouders en medewerkers
binnen de wettelijke kaders op een professionele en proactieve wijze samen met schoolleiding en
bestuur de Werkplaats versterken
De MR kwam in het schooljaar 2013-2014 acht keer bijeen.
Samenstelling MR 2013-2014
Medewerkergeleding
Trudy Grijpma (medewerker 1/2)
Margot Eweg (medewerker 3/4) secretaris
Madelon Boxman (medewerker 5/6)
Laura Loupatty (medewerker 7/8)
Oudergeleding
Diane de Smit (voorzitter)
Afke Koek
Joris Timmers
Janke Schinkel
De portefeuille was als volgt over de leden verdeeld:
Personeelsbeleid: Trudy Grijpma
·
Formatieplan: Trudy Grijpma
·
Communicatie: Margot Eweg
·
Schoolgids: Afke Koek
·
Schoolplan: Afke Koek
·
Onderwijsbeleid: Afke Koek
·
Gebouwen/terreinen: Diane de Smit
·
ICT: Janke Schinkel
·
Enquête ouders/werkers: Afke Koek, Madelon Boxman
·
Ouderbijdrage: Janke Schinkel,
·
Reglement/statuten: Joris Timmers
·
Zorgplan: Margot Eweg
·
Pestbeleid: Laura Loupatty en Joris Timmers
·
GMR: Joris Timmers, Diane de Smit, Laura Loupatty, Trudy Grijpma
·
Buitenschoolse activiteiten: Madelon Boxman
·
Bij alle MR-vergaderingen was de schooldirectie van de basisschool in persoon van Karin
Raaijmakers aanwezig.
Genomen besluiten
De MR heeft in het schooljaar 2013 – 2014 conform haar bevoegdheden op grond van de
Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), de volgende besluiten genomen:
-

Laura Loupatty, Trudy Grijpma , Diane de Smit en Joris Timmer zijn naast MR lid ook
GMR lid als vertegenwoordigers van het BO ( MR vergadering 30 sept. 2013)
Instemming personeel met document ‘doubleren op de werkplaats’. (Notulen 2
december 2013)
Instemming met planning start/KOM gesprekken en studiedagen (notulen 23 juni 2014)
Er is besloten dat de schoolfotograaf nog maar een keer per 2 jaar individuele foto’s
maakt, klassenfoto’s worden nog wel elk jaar gemaakt (notulen 28/10/2013)
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-

Het rooster van de laatste schoolweek is goedgekeurd: besloten is om het afscheid van
de groep te verplaatsen naar de ochtend (notulen 28/10/2013) behalve van/ voor de
bovenbouw
Bij verandering van lesuren van bv. vakdocenten of bij andere veranderingen uit zaken
die gefinancierd worden uit de ouderbijdrage dient voor dat het vrijgekomen budget
besteed wordt eerst instemming van de MR verkregen te worden (notulen 28/10/2013)
KOM gesprekken gaan ook (weer) plaats vinden in de herfst (notulen 27/1/2014)
Gedragscode over Social Media is goedgekeurd (Notulen 24/3/2014)
Formatieplan: instemming door personeelsgeleding

Verantwoording ouderbijdrage 2013
Sinds 2012 is een gewijzigd beleid gevoerd ten aanzien van de begroting van de ouderbijdrage.
Met instemming van de Medezeggenschapsraad heeft de schooldirectie besloten om de
inkomsten te besteden aan:
- De personeelskosten van de vakmedewerkers (dans, natuur, muziek).
- Gedeeltelijke personeelskosten van het onderhoudsteam en de vakmedewerkers gym
- Bijdrage in de kosten van de WP krant en het secretariaat
- De kosten van de kinderboerderij en de medewerkers van de kinderboerderij
Voor het jaar 2013 is besloten om ook de kampbijdragen niet extra te incasseren; de
ouderbijdrage is vanaf 2013 dus inclusief de kampkosten voor de groepen 3 t/m 8.
Het kalenderjaar 2013 is evenals het kalender jaar 2012, met een positief resultaat afgesloten, dit
in tegenstelling tot het kalenderjaar 2011 waarin een tekort van € 9.000 moest worden afgeboekt
en vanuit de reserve van de school moest worden gefinancierd.
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Met de medezeggenschapsraad is afgesproken het positieve resultaat ten goede te laten komen
aan de reserves.
Overige onderwerpen in het kader van de WMS
In het kader van de Wet Medezeggenschap op Scholen werden verder de volgende onderwerpen
aan de MR voorgelegd:
-

Begroting BO 2013-2017 (informatierecht).
Engels op het BO
Nieuwbouw en daarmee gepaard gaande onderwijsvernieuwing
Uitslag ouderenquete
Verdwijnen van de entree toets (WP doet mee aan de route VO, nog geen nieuwe
eindtoets)
Nieuwe leerlijnen rekenen en spelling

Verantwoording MR-uitgaven
Op 18 juni 2014 heeft de MR voorafgaand aan de vergadering gegeten voor ?? in Bilthoven.
Speerpunten MR 2014-2015
- zichtbaarheid
- ICT
- Proces Nieuwbouw
oktober 2014,
Namens de MR
Janke Schinkel
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