Medezeggenschapsraad BS Schinveld

JAARVERSLAG MR 2017-2018
De samenstelling van de MR blijft in het schooljaar 2017/2018 ongewijzigd en bestaat uit de
volgende leden:



Melanie Verbeek-van Cleef, Thijs Beckers en Georg Moulen (oudergeleding)
Jacqueline Ederer, Carolien Postuma, René Kicken (personeelsgeleding)

Omdat er geen wijziging in de samenstelling van de MR is, blijft ook de taakverdeling
ongewijzgid. Deze is als volgt:






Voorzitter: Georg Moulen
Secretaris/Notulist: Melanie Verbeek-van Cleef
Adviseur: Marion Kleinen
Vice-voorzitter: Melanie Verbeek-van Cleef
Leden: Jacqueline Ederer, Carolien Postuma, Thijs Beckers en René Kicken

Gedurende het schooljaar 2017 – 2018 heeft de MR 4 keer vergaderd. Dit vond plaats in
oktober, november, maart en mei. Tijdens het schooljaar zijn er door de GMR een drietal
thema-bijeenkomsten georganiseerd. Hierdoor is zowel door de voorzitter, de secretaris als
door andere MR-leden, aan deelgenomen. Deze thema-bijeenkomsten stonden in het teken
van informatieverstrekking vanuit GMR en CvB en opleidingen op het gebied van
medezeggenschap. Tevens was er veel ruimte voor terugkoppeling vanuit de MR-en.
De onderwerpen die in de MR van BS Schinveld aan de orde kwamen waren zeer divers.
Enerzijds bestaan deze uit de standaard onderwerpen waarover de MR goedkeuring of
instemming moet verlenen (denk aan schoolgids, jaarplan, groepsindeling/formatieplan,
overzicht en toelichting financiën) maar anderzijds is er alle aandacht en tijd voor
basisschool specifieke onderwerpen als ‘in en rondom de school’ (de brede
maatschappelijke voorziening - BMV), passend onderwijs, cursusaanbod voor nieuwe MRleden, ICT, gebruikte leermethodes en ouderbijdrage.
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.
René Kicken heeft vanwege gezondheidsredenen gedurende het hele schooljaar helaas niet
kunnen deelnemen aan de vergaderingen van de MR.
Al met al een afwisselend schooljaar, waarin de Basisschool gebruik kon maken van de
nieuwbouw van de BMV. De belangrijkste bevinding voor dit schooljaar is de goede
ontwikkeling rondom GMR en CvB. De verstandhouding tussen beide partijen is enorm
verbeterd en het is duidelijk merkbaar dat eenzelfde doelstelling wordt nagestreefd. Energie
en tijd worden nu daaraan besteed waaraan ze besteed moeten worden; verbetering van
het onderwijs.
Georg Moulen

