Jaarverslag Medezeggenschapsraad
Schooljaar 2 018 - 2 0 19
Hey t h u y s e n
September 2019

Meepraten en meebeslissen
Een jaarverslag om:
-Ouders en/of
verzorgers en
medewerkers
te informeren over en
te betrekken bij zaken
die
aan bod komen in de
MR. Deze zaken
hebben direct of
indirect met het
onderwijs en
de zorg voor onze
kinderen / leerlingen
te maken.
.

Om verantwoording af
te leggen over de
activiteiten van de
MR. Dit verslag staat
ook op de website
van de Neerakker.

Ouders en personeel oefenen via de
medezeggenschapsraad (MR) invloed
uit op de ontwikkelingen in de school.
Zoals iedere school heeft ook
Basisschool (BS) De Neerakker een
MR. De MR bestaat uit een
afvaardiging van zowel ouders als
personeel.

Inspraak en advies

Het opstellen en bespreken van het
schoolplan, de schoolgids, aanstelling
nieuwe leerkrachten, schooltijden enz. zijn
zaken die tijdens de MR vergaderingen
met de directie besproken worden.
Zowel de vertegenwoordigers van de
ouders als vertegenwoordigers van het
personeel hebben instemmingsrecht of
De MR volgt actief het beleid dat door
adviesrecht over die zaken die voor hen
de directie wordt gevoerd. De directie
van wezenlijk belang zijn. Ouders en
dient ieder belangrijk besluit voor te
personeel moeten b.v. gezamenlijk
leggen aan de MR. De MR kan ook
instemmen met het schoolplan, de
ongevraagd een standpunt kenbaar
maken aan de directie. Alle rechten van schoolgids en het schoolreglement
In een aantal andere gevallen moet de
de MR staan in de Wet
Medezeggenschap op Scholen (WMS). directie advies vragen aan de MR over de
plannen voor de school.
Of de MR advies- of instemmingsrecht heeft,
verschilt per onderwerp. Al deze rechten en
plichten van de MR zijn vastgelegd in het
MR-reglement. Wanneer er verschil van
mening zou ontstaan in de geledingen wordt
de geschillenregeling gehanteerd (maar
dat is tot nu toe niet aan de orde
geweest).
De MR heeft daarnaast goede en
regelmatige contacten met de GMR van
alle SPOLT scholen.
De leden van de MR zijn een
aanspreekpunt voor ouders en personeel
en zij staan open voor allerlei vragen.
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Waar sprak de MR over?


De MR heeft het afgelopen schooljaar
gesproken over diverse onderwerpen.
Tijdens de MR vergaderingen is het met
name gegaan over:
Samenwerking met OR
 Schoolondersteuningsprofiel
 Eindtoets route 8
 Aanstelling nieuwe directeur
 Veiligheid in en rond de school
 Bekendheid MR bij ouders
vergroten
 Oudergesprekkencyclus
 Formatie
 Veiligheidsplan
 Lerarentekort
 Inzet werkdrukgelden
 AVG wet
De directeur is in principe iedere
vergadering aanwezig om e.e.a. toe te
lichten.

Formatie
“Basisschool De Neerakker
is een lerende organisatie
waar kinderen en leraren

Eind dit schooljaar hebben we afscheid
genomen van Elly Kusters, Thijs Boonen
en Patricia Krauth.
Anne Alofs, Lieke Diellissen, Nicole
Grothe en Hester van Rijn hebben een
aanstelling aan onze school gekregen.

zich persoonlijk kunnen
ontwikkelen uitgaande van
de talenten die ieder in zich
heeft.”

Jaarverslag MR De Neerakker 2015 – 2016.pdf

.
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Deelname aan de MR
De MR van Basisschool BS De
Neerakker bestond ook dit schooljaar
uit een personeelsgeleding en een
oudergeleding van ieder vier personen.
Personeelsgeleding:
Peter Poell (voorzitter)
Anne-Marie van den Hombergh
Marian van der Linden
Wilma van Otterdijk
BS De Neerakker
In de Neerakker 2
6093 JE Heythuysen
T. 0475-497334

E-mail
info@deneerakker.nl

Medezeggenschapsraad
mr@deneerakker.nl

Oudergeleding
Rick Beurskens
Mariëlle Schreurs
Deborah de Goeij
Erik Wijen

Meer informatie, feedback, vragen en tips
De leden van de MR vertegenwoordigen
in de MR-vergadering de direct
betrokkenen bij de school: kinderen,
ouders / verzorgers en teamleden.
De MR vindt het van groot belang dat de
achterban er vertrouwen in heeft dat
belangen goed worden behartigd.

Ook op internet:
www.deneerakker.nl

Van de MR mag verwacht worden dat zij
(de uitvoering van) het huidig beleid en
nieuwe ontwikkelingen constructief
kritisch volgt.

Daarom is het voor de MR belangrijk om
te weten wat er leeft bij de achterban:
 Wat zijn de positieve punten
binnen school?
 Welke knelpunten worden
ervaren?
 Welke onderwerpen hebben
extra aandacht nodig?
Informeer de MR!
Dit kan mondeling via één van de
MR-leden of per email. Deze
kunnen worden verstuurd naar
mr@deneerakker.nl
Van alle MR vergaderingen worden de
agenda’s en notulen op de schoolsite
gezet.

MR-leden van het schooljaar 2018-2019

Jaarverslag MR De Neerakker 2018– 2019.pdf

