JAARVERSLAG MR 2014
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-van Cleef en Wiel Goertzen (oudergeleding)
Jacqueline Ederer, Anja Koster, Carolien Postuma (personeelsgeleding)

De nieuwe MR kwam tot de volgende taakverdeling:






Voorzitter: Wiel Goertzen
Secretaris/Notulist: Anja Koster
Adviseur: Marion Kleinen
Vice-voorzitter: Melanie Verbeek-van Cleef
Leden: Jacqueline Ederer, Monique Jorritsma en Carolien Postuma

Er werd in 2014 vijf keer vergaderd; in februari, maart, juni, september en november.
Daarnaast is het DB (voorzitter en secretaris) ook aanwezig geweest op de laatste GMRvergadering in juni 2014. Hier kregen alle MR-leden van de verschillende scholen tekst en
uitleg van de onderwerpen waarmee de GMR zich het afgelopen schooljaar had bezig
gehouden. Tevens was er ruimte voor discussie.
De onderwerpen die in de MR van BS Schinveld aan de orde kwamen waren zeer divers,
maar wel geregeld terug te vinden op de agenda van de MR. Hiermee worden onderwerpen
bedoeld als BMV, passend onderwijs, cursusaanbod voor nieuwe MR-leden, e.d.
Daarnaast kwamen onderwerpen als schoolgids, jaarplan, groepsindeling/formatieplan,
inspectiebezoek, ouderbijdrage en ouder-enquete aan bod.
Ook werd het nieuwe MR-statuut en MR-reglement besproken en goed gekeurd. Belangrijke
zaken uit de GMR werden in de MR-vergaderingen besproken en toegelicht door Melanie
Verbeek-van Cleef, die namens BS Schinveld in de GMR zit.
Marion Kleinen en Wiel Goertzen hebben verder een raadsvergadering bijgewoond in
september, waarin beslist werd om meer geld uit te trekken voor de BMV (o.a. aanleg en
bouw van een kelder). Jacqueline Ederer en Carolien Postuma hebben dat jaar een
basiscursus voor MR-leden gevolgd.
Al met al een afwisselend schooljaar, waarin de ontwikkelingen rond de BMV als een rode
draad door het kalenderjaar liepen.
Wiel Goertzen

