Jaarverslag schooljaar 2018-2019

Algemeen
De Medezeggenschapraad is binnen het onderwijs het inspraakorgaan dat vergelijkbaar is met de
ondernemingsraad binnen het bedrijfsleven. De MR bestaat uit afgevaardigden van de ouders en
van het personeel. Hoe groter de school, hoe meer MR- leden er wettelijk vereist zijn.
In ons geval bestaat de Mr uit 3 ouders en 3 personeelsleden.
De raad heeft instemmingsrecht of adviesrecht ten aanzien van een aantal wettelijk omschreven
aandachtsgebieden. Deze rechten kunnen – per onderwerp- voor ouders en voor personeel
variëren.
Soms hebben ouders instemmingsrecht en het personeel adviesrecht; bij een ander onderwerp
kan dat omgekeerd zijn. Alles is vastgelegd in het MR-reglement.
Omdat onze school deel uitmaakt van een bestuur met zes scholen, is er een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapraad. Deze behandelt de onderwerpen die voor alle scholen geldend zijn.
Elke MR heeft op die gebieden haar eigen bevoegdheden overgedragen aan de GMR.
Door de MR worden twee leden afgevaardigd in de GMR; een ouder en een personeelslid.
Op deze manier blijft er directe invloed vanuit alle scholen op het algemeen beleid.
Het bestuur wordt in de MR vertegenwoordigd door de directeur van de school.
Onze MR streeft ernaar om, ondanks de verschillende rechten op de verschillende
aandachtsgebieden, besluiten te nemen op basis van consensus.
Vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar.

Specifiek voor dit jaarverslag:
Samenstelling:
Oudergeleding:
Arjan van Geffen (2017)
Angela van Balen (2017)
Marco van der Linden (2018)
Directeur van ‘de Pollenhof: Mariëlle Wirth

Personeelsgeleding:
Marie-José van Beers (1- 9- 2009)
Dorethé van Eggelen (18- 9- 2018)
Werner v/d Meent (2017)

Arjan van Geffen en Yetta van den Oord vertegenwoordigen de MR van ‘de Pollenhof’ in de GMR.
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Vergaderagenda MR schooljaar 2018/2019:
1. Dinsdag 18 september
- Terugblik afgelopen schooljaar
- Vergaderdata komend schooljaar
- Evaluatie 1e Ouder Contact Moment
-Verkeersveiligheid
2. Maandag 29 oktober
- Jaarverslag MR
- Jaarverslag “Pollenhof”
- Werving Ondersteunings Plan Raad (OPR)
- Verkiezingen, vervanging Inge (afscheid)
- Verkeersveiligheid
3. Maandag 10 december
- Tevredenheidsenquête
- Vacature 3e kleutergroep
- Evaluatie Tussenschoolse Opvang
- Jaarverslag “Pollenhof”
- Verkiezingen
- Goedkeuren jaarverslag MR
4. Maandag 18 februari : Rob Blatter is aanwezig geweest tijdens deze vergadering.
- Sollicitatie groep 1/2
- Evaluatie tevredenheids-enquête
- Vakantierooster
- Evaluatie Open Dag
- Staking 15 maart
5. Maandag 15 april
- Formatie 2019/ 2020
- Verkeersveiligheid
- Sollicitatie
- Inspectiebezoek
- Start 3e kleutergroep
- AVG en meldcode
- Vice- voorzitter, wie?
6. Maandag 17 juni
- AVG voor goedkeuring
- Schoolplan
- Schoolgids
- Sollicitatie
- Angela gaat stoppen als ouder bij de MR
- Vergaderagenda volgend schooljaar
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