Schinveld, mei 2014

JAARVERSLAG MR 2013
Het schooljaar 2012-2013 stond in het teken van het samengaan van de 3 Schinveldse
basisscholen per 01-08-2013. Dit resulteerde in een hoge vergaderfrequentie afgelopen jaar.
Vóór de fusie waren er drie afzonderlijke MR-en, waarvan de MR-en van De Tweesprong en
Aan de Belboom waar mogelijk al intensief samenwerkten. Ook was er al twee keer overleg
met de MR van de Schatkist. Het betrof hier onderwerpen die betrekking hadden op de
fusie:
-

Instemming met de ‘Fusie effect rapportage’
Overleg met het College van Bestuur (CvB) en regiodirecteur
Instemming betreffende het ’Plan van aanpak’ van de fusie

Daarnaast kwamen vóór de fusie aan de orde:
-

Positieve advisering betreffende de benoeming van de directeur van de nieuwe organisatie
Instemming Schoolgids 2013 – 2014
Instemming Zorgplan SWV 2013 – 2014
Samenstellen voorlopige activiteitenplan 2013 – 2014
Advies m.b.t. de denominatie van de nieuwe organisatie
Instemming betreffende de nieuwe schooltijden
Verkeersveiligheid en schoolroutes in samenwerking met de gemeente Onderbanken
Inloopmomenten en voorlichtingsbijeenkomst voor belangstellende ouders
Tevens werd besloten dat de zittende MR na 01-08-2014 binnen twee maanden nieuwe
verkiezingen zou houden.

Drie weken na de zomervakantie werd iedereen geconfronteerd met de extra
bezuinigingsmaatregelen van het College van Bestuur waardoor onze fusieschool al meteen
één hele FTE personeel moest inleveren. Hierdoor kregen enkele leerkrachten te horen dat
zij uit de reguliere formatie gehaald werden en werden de twee groepen 4a en 4b
samengevoegd tot één groep.
De zittende MR besloot hierop geen instemming te verlenen aan dit CvB-besluit. Ook
werden de MR-verkiezingen uitgesteld om de nieuwe MR niet meteen met deze
problematiek te confronteren.
Het CvB van Movare en de MR van BS Schinveld gingen op 24-10-2013 in gesprek. Het CvB heeft een
voorstel aan de MR gedaan om hen alsnog te laten instemmen met bezuinigingen zoals deze in het
begin van het schooljaar door Movare werden doorgevoerd.

Dit voorstel houdt in dat BS Schinveld ook in het schooljaar 2014-2015 kan rekenen op 1,2
fte extra formatie boven op de reguliere formatie om zo het samengaan van de 3
Schinveldse scholen te ondersteunen. Daarnaast mag het leerlingenaantal t.o.v. het vorig
jaar met 15 leerlingen verminderen zonder dat dit invloed heeft op bovenstaande afspraak

(totaal dus 1,7 fte extra). Vermindert het aantal leerlingen met meer dan 15, dan wordt er
naar rato formatie ingeleverd.
Onder deze voorwaarden ging de MR akkoord met het CvB voorstel.
Eind 2013 vond de inschrijving plaats voor de verkiezingen van de MR van de nieuwe
organisatie.
Omdat zowel voor de oudergeleding als ook voor de personeelsgeleding 3 kandidaten
waren, hoefden er geen verkiezingen plaats te vinden en werden alle leden benoemd in de
nieuwe MR.
De nieuwe leden zijn:
-

Monique Jorritsma, Melanie Verbeek en Wiel Goertzen (oudergeleding)
Jacqueline Ederer, Anja Koster, Carolien Postuma (personeelsgeleding)

De ‘oude MR’ wenst de nieuwe MR veel wijsheid, succes en vergaderplezier.
John Meijers

