Medezeggenschapsraad Liduinaschool
Jaarverslag 2017-2018

MR Liduinaschool – Jaarverslag 2017-2018

Algemeen
Als medezeggenschapsraad (MR) van de Liduinaschool willen we de belangen van onze
kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken aan een school waar onze
kinderen graag naar toe gaan en waar onze leerkrachten het fijn vinden om les te geven.
Middels dit jaarverslag willen we iedereen die bij de school betrokken is deelgenoot maken
van hetgeen wij - als MR - in het schooljaar 2017-18 hebben ondernomen en gerealiseerd.
Het MR-jaarverslag bevat onder andere
•
De samenstelling van de MR
•
De behandelde onderwerpen
•
Het overleg met het bestuur en de achterban
•
De gevolgde scholing
•
De ondersteuning door derden
•
De financiële begroting.
Mede namens alle leden van de MR,
Rik ten Broeke
Voorzitter MR
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Samenstelling MR 2017-2018
De bezetting van de MR 2017-2018 was als volgt:
Functie
Naam
Voorzitter
Rik ten Broeke
Secretaris
Rik Jansen
Lid
Gea Brokking-Krechting
Lid
Alice van Dijk - Lokkart
Ondersteunend lid* Jarda Dijk
Lid
Caroline van Wees
Lid
Marijke van Schaick
Lid
Judith Scheffer
Lid
… (vacature)
*Een ondersteunend lid heeft geen stemrecht

Geleding
Ouder (Timor)
Ouder (Timor)
Ouder (Juno)
Ouder (Juno)
Ouder (Timor)
Personeel (Timor)
Personeel (Timor)
Personeel (Juno)
Personeel (Juno)

Lid van-tot
Aug 2016 - heden
Aug 2016 - heden
Aug 2016 - heden
Sep 2017 - heden
Aug 2016 - heden
Aug 2013 - heden
Aug 2016 - heden
Aug 2016 - heden

Alice van Dijk-Lokkart heeft per September 2017 de MR versterkt als ouder Juno.
Het werken in/met de nieuwe organisatie-structuur (sinds 2016) gaat inmiddels goed.
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Behandelde onderwerpen
Afgelopen jaar is een keur aan terugkerende en incidentele onderwerpen besproken. De
belangrijkste ervan staan hier genoemd. Daarnaast is de MR door het bestuur betrokken bij
diverse beleidsonderwerpen.
Afvaardiging GMR

Manier van werken
Goedkeuring formatieplan
Instemming inzet
werkdrukgelden.
Instemming pestprotocol
Voorlichting passend
onderwijs (MR)
Advies Engelse methode
(DMR Timor
Advies schoolgids
Deelname aan Benoemings
Advies Commissie

Rik Jansen (ouder Timor) heeft zijn functie in de GMR per
december 2017 neergelegd. Jarda Dijk (ouder Timor,
meewerkend lid MR) heeft hem vervangen. Samen met
Judith Scheffer (leerkracht, Juno) vormt hij nu de
afvaardiging vanuit de MR Liduina.
De gezamenlijke MR Liduina functioneert nog steeds goed,
alhoewel er een tendens is om meer onderwerpen op DMR
niveau te bespreken.
De MR Liduina heeft ingestemd met het formatieplan
2018-2019
De MR Liduina heeft ingestemd met de inzet van de
beschikbare werkdrukgelden
De MR Liduina heeft ingestemd met het nieuwe
pestprotocol
De MR heeft zich laten voorlichten over het wat en hoe
met betrekking tot passend onderwijs.
De DMR Timor heeft advies gegeven met betrekking tot het
kiezen van de nieuwe methode Engels
De DMR Timor heeft advies gegeven over de schoolgids
2018-2019
De DMR Juno heeft deelgenomen aan de Benoemings
Advies Commissie directeur Juno

Overleg met bestuur en achterban
•
•

Overleg met het managementteam (MT) vond plaats tijdens de reguliere
vergaderingen. Vanwege de personele veranderingen op de locatie Juno was er wat
minder overleg met het MT van Juno.
Gezamenlijk overleg met TB, MT en (G)MR heeft plaatsgevonden op 15 Mei 2018
(“Voorjaarsoverleg”)

Aan het einde van het jaar is geconstateerd dat de achterban nog steeds lastig bereikt
wordt. Dit onderwerp zal komend jaar wederom om aandacht vragen.

Gevolgde scholing
Afgelopen jaar heeft de MR geen scholing gevolgd.
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Speerpunten
Opvolging tevredenheidsonderzoek
De MR volgde kritisch de opvolging van het tevredenheidsonderzoek van voorjaar 2017.
Punten van aandacht die hieruit voortkwamen zijn onder andere:
- Overblijf
- Verkeersveiligheid rondom de locaties - Informatievoorziening
Wat betreft de overblijf heeft dit geresulteerd in concrete stappen van de schoolleiding om
dit te verbeteren.
De MR (Gea Brokking) heeft zich actief betrokken bij het verbetertraject van de
verkeerssituatie rondom locatie Juno. Dit heeft geresulteerd in voorstellen en
situatieschetsen die voorgelegd zijn aan de gemeente. Ook is de Juno begonnen met het
stimuleren van lopen naar school om zo de veiligheid te vergroten.

Onderwijs ontwikkeling

De MR heeft zich in September 2017 laten voorlichten door Georgette van Kesteren over de
wet Passend Onderwijs en hoe dit binnen de stichting is geïmplementeerd.

Communicatie achterban / profilering

Ondanks een paar concrete plannen die deels zijn uitgevoerd (o.a. korte samenvattingen van
MR vergaderingen in de Nieuwsbrief) kan de communicatie met de achterban veel beter.
Komend jaar is dit extra belangrijk omdat de zittingstermijn van een groot deel van de leden
verstrijkt.

Schooltijden

Er zijn afgelopen schooljaar geen concrete plannen geweest om de schooltijden te wijzigen.
Mocht dit komend jaar wel zo zijn dan zal dit tot speerpunt benoemd worden vanwege de
grote impact op zowel het personeel als de ouders.

ARBO

Op de locatie Timor is met de locatiedirecteur het plan van aanpak RI&E doorgenomen.
Tevens zijn samen prioriteiten aan de genoemde acties gehangen. Voor de locatie Juno is dit
nog niet gedaan. Dat volgt in de periode 2018/2019 als de nieuwe locatiedirecteur is
ingewerkt.
Samen met de locatiedirecteur Timor is de startbijeenkomst voor de reconstructie van de
Zaanenlaan bezocht en is bij de aannemer extra aandacht gevraagd voor de problematiek
voor de oversteek van veel kinderen vanaf de noordkant van de Zaanenlaan.
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Financiën
In het jaar 2017-2018 zijn geen uitgaven gedaan.
Er is nu 1 centraal budget voor de GMR, MR en DMR. De penningmeester is Judith Scheffer.
De gezamenlijke MR-rekening is opgeheven. Er stond nog 119 Euro in de min, dat aangevuld
is vanuit de centrale rekening.

