JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD SCHOOLJAAR 2009-2010
Hierbij presenteert de MR van basisschool ’t Rietland het jaarverslag van de
medezeggenschapsraad (MR). De MR bestond het afgelopen schooljaar uit de volgende
personen:
Namens de leerkrachten:

Kees Korteland
Ton Snorrewind (tevens GMR)

Namens de ouders:

Lienda Kooijmans
Geertrui Kloet
Thera Huijers
Ageeth van Steeg

Er is gekozen om dit verslag een sterk samenvattend karakter te geven. De belangrijkste
reden hiervoor is de wens om de leesbaarheid en dus de toegankelijkheid van dit verslag
te bevorderen.
Algemeen:
Evenals vorig jaar is besloten om geen jaarvergadering meer te houden. Reden van dit
besluit is de geringe opkomst van de ouders tijdens de jaarvergaderingen van de
afgelopen jaren. Om u toch te informeren over de activiteiten van de MR wordt het
jaarverslag (ook) dit jaar op de website van ’t Rietland geplaatst.
Wat is de Medezeggenschapsraad?
Het is wettelijk verplicht dat een school een medezeggenschapsraad heeft.
De MR bestaat uit twee geledingen; een oudergeleding en een personeelsgeleding. De
MR denkt mee en overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken; hierin heeft de
MR soms adviesrecht en soms instemmingsrecht. Verder heeft de MR initiatiefrecht.
Afhankelijk van de ingebrachte onderwerpen is sprake van advisering of instemming door
één of beide geledingen uit de MR. (Beschreven in de Wet WMR)
Onderwerpen waarbij de MR mee denkt en uiteindelijk adviseert of instemt zijn o.a.:
●
De besteding van de gelden
●
de kwaliteit van het onderwijs
●
verbeteringen en/of veranderingen in het onderwijs
●
vaststellen van vakanties en vrije dagen
●
fusie met een andere school
●
vaststellen of wijzigen van de schoolgids
●
vaststellen of wijzigen van het schooljaar
●
benoeming van nieuwe leerkrachten
●
formatieplan en
●
de manier waarop ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere
activiteiten.
Het jaarverslag dient ervoor om u een overzicht te geven van de onderwerpen die de MR
het afgelopen schooljaar heeft behandeld.
De 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 (st. de Waarden ) en
heeft de GMR het afgelopen schooljaren 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. Om voorkomende beleidszaken goed te kunnen
behandelen zijn er een viertal werkgroepen in het leven geroepen:
Financiën
Onderwijs
Identiteit
Personeelsbeleid
De GMR bestaat uit 22 personen. De scholen zijn per twee gekoppeld. Elk koppel bestaat
uit een vertegenwoordiger uit de oudergeleding en uit een vertegenwoordiging van het
personeel.
Basisschool ’t Rietland is hierbij gekoppeld aan RKBS Willibrordus ook 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, hij heeft zitting in de werkgroep
personeelsbeleid.
Komend schooljaar zou wisseling van GMR-leden plaatsvinden, waarbij vanuit ’t Rietland
dan een vertegenwoordiging van de oudergeleding gevraagd zou worden, de Willibrordus
zou iemand vanuit het personeel afvaardigen.
Omdat het bestuur nog hard doende is met het beschrijven en invoeren van de
functiedifferentiatie, functiemix en het functieboek, is besloten (in overleg met de MR van
de Willibrordus en de GMR) om komend schooljaar nog niet te wisselen van
vertegenwoordiger.
Ton Snorrewind heeft de start van dit ingewikkelde proces meegemaakt binnen de
werkgroep personeelsbeleid, overdragen van die kennis zou zeer veel inwerktijd vragen.
Waar staat de MR van ’t Rietland voor?
De MR van ’t Rietland heeft de volgende missie en visie;
DE MR wil op pro-actieve wijze en als kritische gesprekspartner van de directie,
meedenken en bijdragen aan een veilige en prettige leeromgeving voor het kind, de
ouders en de teamleden.
De MR is het afgelopen jaar in 6 reguliere vergaderingen bij elkaar geweest.
Naast deze reguliere vergaderingen hebben nog extra overlegmomenten plaatsgevonden
met de directeur en enkele ouders in verband met de mogelijke fusie met basisschool
Willibrordus.
De onderwerpen waar de MR van ’t Rietland zich het afgelopen jaar mee bezig heeft
gehouden zijn:
●
De zorglijn en hieraan gekoppeld de communicatie t.a.v. deze zorg naar de ouders
●
Mogelijke fusie met basisschool Willibrordus
●
Ontwikkelingen rondom hoogbegaafdheid binnen stichting de Waarden
●
Positief advies uitgebracht betreffende het vakantierooster voor 2010-2011
●
Positief advies uitgebracht ten aanzien van het formatievoorstel voor 2010-2011
●
Bezuinigingen door het bestuur van stichting de Waarden
●
Nieuwe afvaardiging voor de GMR
●
Hoofdluisproblematiek
●
Opzet van vergaderstructuur MR en MR+
●
Aanpassing schooltijden voor 2010-2011

●
●
●
●
●

●

Nieuwe Jaarplanning voor de MR
Schoolgids 2009-2010
Ontwikkelingen rondom de Brede School
Eind 2009 is door een lid uit de oudergeleding een basiscursus gevolgd over de MR
Verder hebben de oudergeleding van de MR van ’t Rietland en van de Willibrordus
tijdens een avond nader kennisgemaakt. Hierbij waren ook ouders uit de beide
ouderraden aanwezig.
Ook zijn twee leden van de oudergeleding aanwezig geweest bij de MR+
overlegmomenten.

Tenslotte zijn twee leden van de MR (oudergeleding) aftredend en niet herkiesbaar,
namelijk Lienda Kooijmans en Geertrui Kloet.
Thera Huijers en Ageeth van Steeg blijven komend schooljaar de ouders
vertegenwoordigen in de MR.
Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen en/of opmerkingen hebben of behoefte
hebben aan meer detailinformatie, willen we u vragen dit aan één van de MR-leden te
melden. Tijdens de eerst volgende MR-vergadering wordt uw vraag en/of opmerking
behandeld, waarna u van een 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 we graag vooraf weten wanneer u een
vergadering komt bijwonen.

