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Jaarverslag Medezeggenschapsraad Theresia schooljaar
2015-2016.
Doel
Het doel van de medezeggenschap is het volgen van de schooljaarplannen in de
ruimste zin van het woord. We toetsen de voortgang van plannen, hebben
zeggenschap in het besluitvormingsproces, stellen daarbij kritische vragen indien
nodig en helpen actief mee te denken met suggesties en verbeteringen bij
beleidsmatige processen.
MR en haar samenstelling
Dit schooljaar hebben we met 6 leden in de MR gewerkt. De oudergeleding heeft dit
jaar bestaan uit: Petra Bierman, Manfred van de Griendt en Olav Peek. De
teamgeleding bestaat uit Leen Geldof, Bianca van Kuijk en Ilse Mutsaers.
Activiteiten in 2015-2016.
 De RI&E is doorgenomen en de kritische punten zijn opgepakt. Veel zaken
hebben uitstel gekregen vanwege de aankomende nieuwbouw.
 De leerlingen- ouder- en leerkrachttevredenheidspeilingen zijn besproken.
 Het ICT plan en de leerlijnen zijn besproken. Inmiddels is men gestart met
tablet gebruik in de groepen 4 t/m 8.
 De trendanalyse is doorgenomen en nieuwe afspraken zijn gemaakt.
 Het beleidsstuk “coöperatief leren” waarnaar gewerkt wordt in de school, is
besproken.
 Het document “burgerschap en sociale integratie” is besproken en op basis
van enkele op- en aanmerkingen (met name m.b.t. het evaluatieproces),
aangepast.
 Het stuk wereldoriëntatie is doorgenomen.
 We hebben besproken, hoe om te gaan met de kernwaarden. Tot nu toe
wordt er los van de inhoud gesproken over het vormgeven van de
kernwaarden. Een brainstorm heeft ertoe geleid, dat de kernwaarden volgend
schooljaar meegenomen gaan worden in ontwikkelingen die ingezet worden,
in plaats van ze apart te benoemen en te bespreken.
 Het werken met de nieuwe methode voor Wereldoriëntatie is besproken. De
positieve ervaringen hiermee zijn gedeeld.
 Het zorgplan is besproken.
 Inspraak gehad in het schooljaarverslag.
 Instemming verleend aan het schooljaarplan 2016-2017.
 Instemming verleend aan de schoolgids.
 Instemming verleend aan begroting 2016 en urenberekening voor schooljaar
2016-2017.





Instemming verleend aan het formatieplan voor 2016-2017.
De ziekteverzuimcijfers zijn tweemaal besproken, waarbij de opvallende
zaken besproken zijn.
De MR is betrokken bij de groepsverdeling voor schooljaar 2016-2017.
Diverse argumenten voor het samenstellen van de groepen zijn besproken.
De MR heeft meegedacht over de manier waarop we de informatie over de
nieuwe groepen met de ouders delen.

MR en directie.
De directeur is aanwezig bij de MR-vergaderingen en geeft toelichtingen op
ontwikkeling binnen het team of Leerrijk! en uitleg over formele verzoeken die zijn
ingediend.
MR en betrokkenheid van ouders.
Ouders worden op de hoogte gehouden van de bijeenkomsten en besluiten van de
MR middels de website en de informatie in de maandelijkse nieuwsbrief. Ons teamlid
PR beheert een facebook pagina waarop wetenswaardigheden gedeeld worden. De
OV-vergadering en de koffie-uurtjes zijn bezocht en daarnaast zijn de leden van de
MR op het schoolplein en via de sites bereikbaar voor ouders. Vragen en
opmerkingen van ouders zijn besproken met de directie en teruggekoppeld in de MR
vergaderingen.
De vergaderverslagen zijn op de schoolwebsite te lezen.
Daarnaast hebben we de ouders in het kader van de formatie en het moeten gaan
werken met combinatiegroepen, de mogelijkheid gegeven om aanvullende
informatie op te vragen dan wel te delen om deze combinatiegroepen zo goed
mogelijk in te delen.
MR en de GMR.
Door middel van een nieuwsbrief van de GMR worden wij op de hoogte gehouden
van de lopende zaken waar zij zich mee bezighouden. Namens onze school is de
heer Koen Smulders vanuit de ouders vertegenwoordigd. Bij eventuele vragen
kunnen we bij hem terecht.
MR en nieuwbouw.
Er zijn in het afgelopen jaar informerende gesprekken geweest met het bestuur van
Leerrijk!, in het kader van de eventuele fusie en nieuwbouw. Daar waar we aan het
eind van schooljaar 2014-2015 al de nodige werkzaamheden in gang gezet hadden
om goed voorbereid te zijn, mocht het groene licht vanuit de gemeente voor fusie
en een nieuw schoolgebouw komen.
Schooljaar 2015-2016 heeft echter volledig in het teken gestaan van het realiseren
van de financiële middelen en plek/ruimte voor het nieuwe schoolgebouw. De
gemeente heeft vooralsnog echter geen uitsluitsel gegeven op welke plek de nieuw
te bouwen school dient te komen.
Met dit beknopte verslag probeert de MR inzicht te geven in haar activiteiten. Voor
meer informatie verwijzen wij u naar de website.

