JAARVERSLAG
Medezeggenschapsraad Groen van Prinstererschool
Schooljaar 2017-2018

Visie
De MR wil (pro)actief en beleidsmatig meedenken met de school, om zo op een positieve en
constructieve manier invloed uit te oefenen op het schoolbeleid. De MR is vergelijkbaar met een
ondernemingsraad binnen een bedrijf en kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviezen
geven. De samenstelling van de MR is gewijzigd na aftreden van Simone van de Horst en Simone
Duin.
Samenstelling bij aanvang van het schooljaar
Personeelsgeleding : Ellis van der Linden (vice voorzitter; afgevaardigde GMR)
Sandra Verdel van der Zalm
Marleen den Brave-Trouw (notulist)
Oudergeleding

: Johnny Rijsdam (voorzitter)
Lorena Merino (afgevaardigde GMR)
Sohara Boutaybi

Als afgevaardigde naar de SR is een roulatie toegepast.
Een uitgangspunt van dit jaar was efficiënt en constructief vergaderen. We zijn het schooljaar
sterk begonnen. We waren allemaal erg betrokken. Rond februari werd het rommeliger.
Vergaderingen werden verschoven, taken werden laat uitgevoerd.
Vergaderdata
De MR is dit schooljaar 6 keer bijeengekomen. De 5e vergadering is komen te vervallen. De 7e en
8e zijn samengevoegd. Beide in verband met de beschikbaarheid.









14 september 2017
23 oktober 2017
20 november 2017
11 januari 2018
13 februari 2018 (vervallen)
22 maart 2018
17 mei 2018 (vervallen)
14 juni 2018

Onderwerpen
Naast het bespreken en doornemen van de MR-notulen en de GMR-notulen zijn er in het
schooljaar 2017-2018 de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:
 Communicatieplan
 ICT-Beleidsplan
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vervolg Onderwerpen
 Kascontrole SR
 TSO-zaken
 Besteding opbrengst Fancy Fair
 Teldatum
 Vakantierooster
 Begroting MR
 Jaarplan (tussen- en eindevaluatie van de doelen)
 Social media (Facebook)
 Kwaliteit MR
 Taakuren, basismodel en het overlegmodel. (Cupella)
Besluiten/Adviezen
Er zijn geen ingrijpende besluiten genomen dit schooljaar.








Jaarverslag Groen van Prinsterer 2017-201 is goedgekeurd
Instemming formatie Groen van Prinsterer
Het jaarverslag van de Groen van Prinsterer is goedgekeurd.
Akkoord op TSO overeenkomst
Goedkeuring vakantierooster
Advies gegeven over inning schoolreisgeld, vrijwillige ouderbijdragen en kamp.
CAO overlegmodel ingestemd door team.

Lopende zaken
 Pestprotocol moet openbaar zijn. Op de website staat alleen dat de school er een heeft.
Toevoegen op de website waar ouders er informatie over kunnen vinden.
 Begroting Groen van Prinstererschool
 Besteding mogelijk beschikbaar gestelde gelden Scope voor de MR
De MR is er voor u, de leerkrachten en directie en natuurlijk voor de kinderen.

Medezeggenschapsraad september 2018

(Opgesteld door: Johnny Rijsdam, Voorzitter MR 2018/20189
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