Jaarverslag Medezeggenschapsraad KC De Ontdekking

2019
Inleiding:
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van Kindcentrum De Ontdekking,
afdeling basisschool over het jaar 2019.
Door middel van dit jaarverslag willen wij alle mensen die betrokken zijn bij ons kindcentrum
en/of zich verbonden voelen aan de school verantwoording afleggen over de besluiten die
zijn genomen, de standpunten die zijn ingenomen, de acties die zijn verricht, kortom; alles
wat wij dit jaar in de MR hebben gedaan.
Doel:
De MR is door de overheid ingesteld om de belangen van ouders, kinderen en personeel te
behartigen en waar nodig is invloed uit te oefenen op het beleid van de school.
Dit moet vooral daar gebeuren, waar het bevoegd gezag (directie en/of bestuur) belangrijke
beslissingen neemt die te maken hebben met de koers van de school en die dus van invloed
zijn op de belangen van ouders, kinderen en personeel.
Medezeggenschap betekent dat medewerkers, kinderen en ouders mee kunnen praten en
invloed kunnen uitoefenen op belangrijke beslissingen voordat ze definitief zijn genomen
door middel van door de wet of het medezeggenschapsreglement toegekende
bevoegdheden.
De MR bestaat uit twee delen: een ouderdeel en een personeelsdeel. Beide kunnen
verschillende belangen ten aanzien van een onderwerp hebben. Juist dan is het van belang
om gezamenlijk het algemeen belang te onderkennen en daar ook naar te beslissen.
Samenstelling:
Er zitten 3 ouders en 3 teamleden in de MR.
De rolverdeling binnen de MR was als volgt:
Harry van Delft
ouder
Bianca Buinsters (tot augustus 2019)
ouder
Hanneke Speekenbrink
ouder
Jessica Stijger (vanaf augustus 2019)
ouder
Anja van Haren
teamlid
Joyce Faes
teamlid (tevens voorzitter)
Anja Evers
teamlid (tevens secretaris en penningmeester)

Vergaderingen:
Het afgelopen jaar is de MR zes keer bij elkaar geweest om te vergaderen.
De directie was bij deze vergaderingen aanwezig.

Wat is dit jaar aan de orde geweest:
1. Formatie/ groepssamenstelling
2. Begroting
3. Schoolkalender
4. Passend onderwijs/ Samenwerkingsverband/ Inclusieve school
5. Jaarplanning MR
6. Overleg OR/MR
7. Leerlingkeuken
8. Ouderbetrokkenheid/Ouderinitiatieven
9. Cao
10. Jaarplannen en evaluatie
11. Wet op de privacy
12. Strategisch beleidsplan Delta
13. IKC-raad

Alle notulen van de MR-vergaderingen zijn na te lezen op de site van de Ontdekking.
Namens de MR van de Ontdekking
Anja Evers
Secretaris MR

