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Jaarverslag MR-plus 2017 - 2018
Lutjebroek, oktober 2018
Voor u ligt het jaarverslag van Medezeggenschapsraad van De Baskuul. Dit verslag is bedoeld voor
alle betrokkenen van de school.

Samenstelling
De MR bestaat uit een geleding van ouders en leerkrachten. Zij hebben bij een aantal zaken adviesof instemmingsrecht. Op De Baskuul is er voor gekozen om extra ouders te laten deelnemen aan de
MR zonder stemrecht. Dit zijn de zogenoemde MR-plus leden.
In het schooljaar 2017-2018 heeft de MR bestaan uit 3 leerkrachten:
•
•
•

Wilfried Ligthart
Nieske van der Stoop
Marijke Menger

en 3 ouders:
•
•
•

Lianne Broersen (voorzitter)
Gerda de Jong
Nico Sijm

en 5 MR-plus leden
•
•
•
•
•

Linda van Veen
Ruben Weel (secretaris)
Marja van der Meijden
Shafia Bourouba
Jorrit Karemaker

Overleg met het bestuur / GMR
Namens De Baskuul is Wilfried Ligthart vanuit de personeelsgeleding en Marja van der Meijden
namens de oudergeleding, lid van de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van SKO
De Streek.

Verkiezingen
Aan het einde van het schooljaar heeft Gerda afscheid genomen van de MR. In het ouderportaal is
een inventarisatie gehouden voor een andere oudervertegenwoordiger. De inventarisatie heeft drie
kandidaten opgeleverd. Na verkiezingen zal per ingang van het schooljaar 2018 -2019 Iris Huisman
toetreden tot de MR.

1

Vervangingsbeleid
In oktober heeft de MR het vervangingsbeleid vastgesteld. In dit beleid is geregeld hoe er met het
vervangen van leerkrachten wordt omgegaan.

Oriëntatie op wens continurooster
Volgens de regelementen moet de school min of meer voornemens zijn nieuwe schooltijd in te willen
vullen. De MR heeft in dat geval instemmingsrecht.
Het initiatief voor een ouderraadpleging kwam vanuit de oudergeleding. Voor de oriëntatie is een
startnotitie geschreven met de voor- en nadelen voor kinderen, ouders en leerkrachten. Dit
document is gebruik om verder over het onderwerp te praten. Zowel de oudergeleding als de
personeelsgeleding hebben informatie met elkaar uitgewisseld en zo is een gezamenlijk beeld over
het onderwerp ontstaan. De insteek was vanaf het begin dat het proces belangrijker was dan de
uitkomst.
Er zijn goede gesprekken en discussies gevoerd waarbij over en weer standpunten zijn uitgewisseld.
In het proces heeft de medezeggenschap een belangrijke positie in genomen. Na het raadplegen van
de achterban door de personeelsgeleding is in gezamenlijkheid van zowel de personeelsgeleding als
oudergeleding besloten dat de directie geen instemmingsvoorstel naar de MR zal sturen. Het team is
in ruime meerderheid tegen de invoering van andere schooltijden.

Cursus
Dit jaar is de oudergeleding van de MR op cursus geweest. Belangrijke punten die meegenomen zijn
uit de cursus is het benoemen van een vicevoorzitter en het opstellen van een huishoudelijk
regelement naast de statuten.

Data vergaderingen
Wilt u ook een keer een vergadering van de MR-plus bijwonen, dat kan! Aanmelden is niet nodig.
In het schooljaar 2018 – 2019 vergaderen wij op de volgende data, vanaf 19:30 uur in de aula van de
school:
•
•
•
•
•

donderdag 11 oktober 2018
maandag 19 november 2018
maandag 4 maart 2019
maandag 6 mei 2019
donderdag 13 juni 2019
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