Jaarverslag Medezeggenschapsraad
Basisschool “de Klarinet” 2016/2017
De MedezeggenschapsRaad (MR) bestaat uit een gelijke verdeling personeelsgeleding (3 personen)
en oudergeleding (3 personen), iedereen die zitting heeft in de MR heeft instemming- of
adviesrecht met betrekking tot bepaalde onderwerpen. Soms kan het voorkomen dat alleen de
personeelsgeleding instemming hoeft te verlenen en de oudergeleding adviesrecht heeft of
andersom.
Vanuit de MR is er 1 afgevaardigde die zitting heeft in de Gemeenschappelijke
MedezeggenschapsRaad (GMR). De GMR is de overkoepelende MR van alle scholen van de
Sophiastichting (hieronder valt ook “de Klarinet”). Ook in de GMR is een gelijke verdeling van de
personeelsgeleding en oudergeleding. De leden van de GMR hebben eveneens instemming- of
adviesrecht met betrekking tot bepaalde onderwerpen.
De MR vergadert samen met de Schoolraad (SR) hierin nemen alleen ouders zitting. De SR heeft geen
instemmings- of adviesrecht met betrekking tot bepaalde onderwerpen. De leden van de schoolraad
fungeren als een klankbord tijdens de vergaderingen, hun inbreng is wel degelijk belangrijk.
De directeur is eveneens aanwezig tijdens de vergaderingen van de MR, maar heeft geen
instemming-adviesrecht. De directeur/bestuurder heeft geen zitting in de MR.
Verderop in het verslag wordt geen onderscheid gemaakt tussen de MR en de SR, maar wordt in
algemene bewoordingen gesproken over de MR.
Inleiding
De samenwerking tussen de schoolleiding en de MR verloopt goed. Het is een plezierig vergaderjaar
geweest, waarin constructief is vergaderd. Bij alle vergaderingen was de directeur van “de Klarinet”,
Margareth van der Hulst, aanwezig om agendapunten nader toe te lichten of om informatie te
verschaffen over schoolzaken. Er is gekozen voor een vaste agendastructuur waarin net als
voorgaande jaren een aantal vaste thema’s de revue is gepasseerd.

Medezeggenschapsraad
De MR van “de Klarinet” behartigt de belangen van de ouders, het personeel en uiteraard de
kinderen. De MR is een wettelijk verplicht orgaan dat formeel een controlerende functie heeft.
De MR heeft regelmatig overleg (8 keer in het afgelopen schooljaar) en is hierdoor sterk betrokken
geweest bij de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het geformuleerde beleid. Beslissingen
konden snel worden genomen zonder langdurige formele procedures.
De vaste onderwerpen die elk jaar terugkomen zijn besproken:



Begroting Klarinet
Vakantierooster

(adviesrecht)
(adviesrecht)




Formatieplan
Schoolgids

(instemmingsrecht)
(instemmingsrecht)

De MR heeft afgelopen jaar het instemmings- c.q. adviesrecht gebruikt afhankelijk van het
beleidsstuk. Op deze manier is de MR beleidsbepalend geweest. De vergaderingen van de MR zijn
openbaar, het vergaderrooster van de MR staat vermeld in het jaaroverzicht (deze wordt begin van
het schooljaar verstrekt). Tevens worden de notulen van de MR op de website van school
gepubliceerd.
Samenstelling schooljaar 2016/2017
Teamgeleding MR
Anja Koning ( vervanging Sylvia Rusman)
Mireille Wilod Versprille
Astrid van der Linden

Oudergeleding MR
Peter Koeman (voorzitter)
Esther ter Wolbeek (secretaris)
Vanessa Buchner

Schoolraadleden
Martin van Heijst
Susan v/d Burg

Vergaderingen
Onderstaande (vaste) agenda punten zijn ter informatie aan de MR voorgelegd:





Mededelingen directie: Zaken die in en rond de school spelen door het jaar heen. Zo is er
aandacht besteed aan de fusie van de PCPO en de Sophiastichting, hierbij is de GMR nauw
betrokken geweest, zijn hebben tevens een adviesrecht hierin uitgebracht.
Notulen GMR.
Informatie van de Oudervereniging (OV).

Gedurende het schooljaar zijn de onderstaande onderwerpen eveneens aan bod gekomen:








Opnieuw is de TSO/lunchen op school ter sprake gebracht. Iedere ouder kreeg de
mogelijkheid om voor of tegen te stemmen. Er was een meerderheid voor. Er is door de MR
een positief advies gegeven met bate tot het continurooster. Volgend schooljaar (20172018) wordt hier mee gestart
De Sophiastichting (waar de Klarinet onder valt) gaat in januari 2018 fuseren met het PCPO,
dit heeft te maken met de slechte financiële situatie waar de organisatie (PCPO) op dit
moment voor staat. Deze fusie heeft geen ingrijpende (financiële) gevolgen voor de Sophhia
stichting.
De Rembrandt school gaat sluiten wegens een terug lopend leerling aantal. Ongeveer 35
leerlingen komen vanaf het schooljaar, 2017-2018, naar de Klarinet zij stromen in in
verschillende groepen.
De leerkrachten tijdens de studie dagen diverse onderwerpen onder ogen gekregen (lees
scholing) onder andere: de visie en doelen over het werken met ICT en de kanjertraining.





Er een nieuwe directeur per volgend schooljaar (2017-2018), dit is Romana van der Holst, ze
is sinds april al 2 dagen per week werkzaam op de klarinet. De MR is bij de aanstelling van
Romana betrokken geweest, en gaf een positief advies.
Profilering en wijziging in samenstelling MR.

Op woensdag 5 juli is er afscheid genomen worden van de (huidige directeur) Margareth van der
Hulst.
Samenstelling schooljaar 2017/2018
Teamgeleding MR
Anja Koning
Mireille Wilod Versprille
Astrid van der Linden
Schoolraadleden
Martin van Heijst
Susan v/d Burg

Oudergeleding MR
Peter Koeman (voorzitter)
Esther ter Wolbeek (secretaris)
Vanessa Buchner

