Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2017 – 2018
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Eben-Haëzerschool van het
schooljaar 2017-2018. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen
schooljaar mee bezig heeft gehouden.
Wat doet de MR?
Volgens de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) moet iedere school een MR hebben. De MR
bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de
directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen en vernieuwingen in het
onderwijs, geldbesteding, informatie-en communicatietechnologie (ICT), veiligheid op school en de
inzet en raadpleging van ouders in het onderwijs.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies en
instemming moet vragen. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals
het schoolplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Naast de
formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor
ouders met vragen of opmerkingen.
Samenstelling
Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen onderdeel uit
van de MR, maar neemt op verzoek deel aan de vergaderingen.
Leerkrachten
 Mw. Corlina Heutink
 Mw. Jolanda Smit, voorzitter en lid van de GMR (Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad)
Ouders
 Mw. Heleen Timmer, secretaris
 Mw. Miranda van Vugt, lid GMR
Wat deed de MR dit schooljaar?
Als MR vergaderden we afgelopen schooljaar 4 keer:
- 28 september 2017
- 23 januari 2018
- 8 mei 2018
- 5 juni 2018
Daarnaast hadden we regelmatig overleg via e-mail.

De onderwerpen die in de vergaderingen en via e-mail aan de orde kwamen zijn:
 De evaluatie van het jaarplan 2016-2017.
 Het jaarplan 2017-2018. In dit plan komen allerlei doelen aan bod op didactisch en
pedagogisch gebied, doelen rond leerlingenzorg, kwaliteitszorg en personeelsbeleid.
 Het vakantierooster.
 De groepsverdeling.
 De ouderbijdrage en begroting.
 De besteding van extra geld voor werkdrukverlaging (Minister Slob).
 CAO ontwikkelingen.
 ICT ontwikkelingen.
 RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie).
 Gebouwzaken.
 Overblijven en continurooster.
 De evaluatie van de afsluiting op het schoolplein van de kerstviering (2017).
 Het jaarverslag van de MR (2016/2017).
 MR info op de website van de school met een eigen mailadres (mr@ehslienden.nl).
 Punten vanuit de GMR, waaronder AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Daarnaast was de MR dit schooljaar betrokken bij:
- Verschillende sollicitatieprocedures bij de benoeming van nieuw personeel.
- De nieuwe schoolgids.
- De jaarsluiting met het personeel en bestuur.
Vastgesteld op 24 januari 2019 door de leden van de MR:

Mw. Smit

Mw. Heutink

Mw. Timmer

Mw. Van Vugt

