Emmeloord, november 2017

Jaarverslag Medezeggenschapsraad
Albert Schweitzerschool
Schooljaar 2016/2017

Aan ouders, verzorgers en leerkrachten van de Albert Schweitzerschool.
U ontvangt van ons het jaarverslag MR (Medezeggenschapsraad) 2016/2017.
We hebben geprobeerd het zo leesvriendelijk, kort en bondig mogelijk te houden.
Mocht u een vraag hebben schroom dan niet om met één van ons contact op te nemen.
Jaarverslag:
Afgelopen schooljaar heeft de MR zich opnieuw ingezet om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de
school, het beleid, het onderwijs en alles wat daarbij komt kijken.
We komen 6 X per jaar bij elkaar, dit zijn gezamenlijke vergaderingen van MR en SAC, waarbij de directeur ons op de
hoogte houdt van de lopende zaken. Bij bepaalde zaken heeft de directeur ons advies en/of instemming nodig.
De SAC is het klankbord voor de directeur en heeft geen wettelijke bevoegdheden. De MR heeft echter een aantal
wettelijke bevoegdheden die niet bij de SAC liggen. Indien er instemmingsrecht aan een veranderonderwerp moet
worden verleend dan zal de MR dit in een eigen vergadering verder bespreken en afhandelen. Een voordeel van
gezamenlijk vergaderen is dat er meer ouders mee kunnen denken met de MR. Hieronder volgt een overzicht van
punten die het afgelopen schooljaar binnen de MR aan de orde zijn geweest.
De schoolgids.
De MR heeft in deze instemming verleend aan het feit dat de schoolgids digitaal wordt aangeleverd.
Ouders die een gedrukt exemplaar willen ontvangen, kunnen dat op school aangeven.
De schoolgids is altijd op de website na te lezen.
Schooljaarplan 2016/2017.
Zoals elk jaar zijn wij dit jaar geïnformeerd over het schooljaarplan (2016/2017) door de directeur.
Hier hebben wij instemming aan verleend.
Taakbeleid.
Het taakbeleid op school wordt ieder jaar vastgesteld en komt ook langs in de MR.
In het taakbeleid staat vermeld welke leerkracht welke extra taken gaat doen in dat schooljaar.
De MR-oudergeleding heeft positief geadviseerd over het taakbeleid van 2016/2017.
De teamleden van de MR hebben instemming verleend.
Begroting.
We hebben als MR de begroting onder ogen gehad en doorgesproken met de directeur.
De MR heeft adviesrecht en heeft een positief advies gegeven.
Groepsbezetting en -indeling. (formatie)
Voor het nieuwe schooljaar (schooljaar 2016-2017) is de formatie weer besproken binnen de MR. De MR heeft positief
gereageerd op de afwegingen die gemaakt zijn. Net als vorig jaar zijn er 15 groepen.
Communicatieplan
De laatste versie van het communicatieplan kunt u vinden op de website van onze school onder MR.

Rooster van aftreden
Lyan van der Horst zal nog 3 jaar (t/m 2019) blijven.
Els Harbers is afgetreden wegens pensioen in juli 2017 en vervangen door Esther van der Horst
Mariska Wammes is herkozen voor 3 jaar
John Ouderling legt zijn taken neer per oktober 2017. Hij heeft zijn 6 jarige termijn volbracht. Vervanging is
ondertussen in gang gezet.
Verbouwing school
Er is gestart met de verbouwing in de meivakantie 2017 en de werkzaamheden zullen in de loop van dit schooljaar
afgerond zijn.
Thema avond
De thema avond vond plaats op 2 november en er is aandacht besteed aan Social Media.
Auditverslag Opleidingsschool
Met als auditvraag: In hoeverre en in welke mate voldoet de Opleidingsschool aan het voor de Opleidingsschoolvariant
geformuleerde referentiekader?
Het verslag is door de MR doorgenomen.
Tussenschoolse opvang
Er is vanuit de MR toestemming gegeven om de tussenschoolse opvang vanaf 2017 door de SKN te laten verzorgen.
Veiligheidsbeleid
Dit bestaat uit gedragsregels-en protocollen die op de website zijn te vinden. Beiden zijn doorgenomen door de MR .
Sociale Veiligheid
Er is een enquête afgenomen ondergroep 7 en 8 over Sociale Veiligheid op school. Het gemiddelde cijfer een 8.2. De
uitkomst is besproken met de MR.
Een blik terug en vooruit:
Afgelopen schooljaar stond een gezamenlijke thema avond gepland: 14 april 2016. Door omstandigheden is dit verzet
naar 2 november 2016. Het onderwerp voor deze avond is Social Media en wordt samen met de AC georganiseerd.

Met vriendelijke groet,

Namens de gehele MR.
Els Habers (personeel)/Esther van der Horst (personeel)
John Ouderling (ouder)
Lyan van der Horst (ouder)
Mariska Wammes (personeel)
mr.kbsalbertschweitzerschool@aves.nl

