JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD SCHOOLJAAR
2008/2009
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR). De MR bestond
afgelopen schooljaar uit de volgende personen:
Namens de onderwijzers:
Kees Korteland
Ton Snorrewind (tevens GMR)
Namens de ouders:
Geertrui Kloet
Lienda Kooijmans
Jan de Boer
ALGEMEEN:
Evenals vorig jaar is er besloten om geen jaarvergadering meer te houden.
Reden van dit besluit is de geringe opkomst van ouders tijdens de
jaarvergaderingen van de afgelopen jaren. Om u toch te informeren over de
activiteiten van de MR wordt het jaarverslag dit jaar voor het eerst gepubliceerd
op de website. Mochten er naar aanleiding van dit verslag vragen en/of
opmerkingen zijn, verzoeken we u dit één van de MR-leden te melden. Tijdens
de eerst volgende MR vergadering wordt uw vraag en/of opmerking behandeld,
waarna u van één van de MR-leden terugkoppeling krijgt. Overigens zijn alle MR
vergaderingen openbaar, zodat u ook uw vraag c.q. opmerking persoonlijk kan
komen toelichten. Wel willen wij graag vooraf weten als u een vergadering bij
komt wonen.
GMR:
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is de
medezeggenschapsraad van de stichting waar ’t Rietland deel van uit maakt.
Zoals vorig jaar al aangegeven is de stichting SPCO per 1-1-2008 gefuseerd is
met stichting Noordrand ( stichting de Waarden ) en heeft de GMR het afgelopen
schooljaar steeds meer vorm gekregen.
De GMR is een orgaan binnen Stichting De Waarden dat de belangen behartigt
van alle 21 scholen van de stichting. Dat betekent dat beleidszaken die alle
scholen aangaan in de GMR worden besproken. Hierbij kunt u denken aan
aanstellingsprocedures, begrotingen, functioneringsgesprekken,
sollicitatieprocedures, formatieplan etc.
Via advies- en instemmingsrecht geeft de GMR al dan niet goedkeuring aan de
bovengenoemde beleidspunten.
De GMR bestaat uit 22 personen. De scholen zijn per twee gekoppeld. Van elk
koppel is er een vertegenwoordiger uit de oudergeleding en een personeelslid
van de MR. ’t Rietland is hierbij gekoppeld aan RKBS Willibrordus uit Lage
Zwaluwe. In gezamenlijk overleg is besloten dat voor de eerste zittingsperiode ’t
Rietland een personeelslid levert aan de GMR en de Willibrordus levert iemand uit
de oudergeleding. Namens ’t Rietland is dat Ton Snorrewind, namens de
Willibrordus neemt een ouder de honneurs waar. De volgende zittingsperiode, die
na komend schooljaar ingaat, zal de verdeling precies andersom zijn en gaat ’t
Rietland een ouder leveren.

Om voorkomende beleidszaken goed te kunnen behandelen zijn er een viertal
werkgroepen in het leven geroepen:
• Financiën
• Onderwijs
• Identiteit
• Personeelsbeleid
Onze vertegenwoordiger, Ton Snorrewind, heeft zitting in de werkgroep
personeelsbeleid.
MR:
De medezeggenschapsraad (MR) is het afgelopen schooljaar in 4 reguliere
vergaderingen bij elkaar geweest. De notulen van deze vergadering zijn
gepubliceerd geweest op het publicatiebord in de gang van de school. Naast de
reguliere vergaderingen zijn er 2 extra bijeenkomsten gehouden met de
directeur van de school.
De onderwerpen waar de MR het afgelopen schooljaar mee bezig is geweest zijn:
• Deelname in de projectgroep verbetering verkeerssituatie rondom de
school
• Deelname in de klankbordgroep Zwaluwe West op uitnodiging van de
gemeente
• Deelname aan de GMR
• Deelname aan de vergaderingen van de MR +
• Officiële klacht geuit bij het bestuur van de stichting de Waarden ten
aanzien van de toekenning van de lerarenbeurs, met name over de gang
van zaken bij de toekenning van deze beurs bij één van de leerkrachten
van ’t Rietland. Het bestuur van de stichting heeft hier schriftelijk uitleg
over gegeven
• Positief advies uitgebracht ten aanzien van het formatievoorstel voor het
komende schooljaar en voor het vakantierooster 2009-2010
• Deelname in sollicitatiecommissie groep 4
• Ontwikkelingen passend onderwijs gevolgd
De MR + bestaat uit 2 leden van de MR, namens de ouderraad de voorzitter, de
penningmeester en 2 leden en namens het team de directeur. In deze
vergaderingen worden de volgende onderwerpen besproken:
• Punten ingebracht vanuit de diverse geledingen
• Ontwikkelingen in de basisschool , zoals bijvoorbeeld verandering in
personele bezetting als gevolg van zwangerschappen, formatie nieuwe
schooljaar, ontruimingsoefeningen, stand van zaken met betrekking tot de
brede school
• Klankbord voor de directie
KOMEND SCHOOLJAAR:
Het komend schooljaar zullen we de zaken die instemmingsplichtig dan wel
adviesrechtig zijn naar behoren blijven beoordelen. Daarbuiten zullen we ons
voorlopig gaan focussen op:
• Verbetering communicatie met ouders
• Passend onderwijs
• Hoogbegaafdheid
• Plan Lage Zwaluwe West met daaraan gekoppeld de brede school en
onderzoek naar een eventuele fusie / twee-onder-één-kap-constructie
met De Willibrordus.

