Jaarverslag Medezeggenschapsraad Basisschool Het Baken
Schooljaar 2017/2018

Inleiding
In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de samenstelling van de MR; de
behandelde onderwerpen; instemming- en adviesvragen; vooruitblik schooljaar
2018/2019.
Het Baken maakt sinds 2001 deel uit van de stichting KPOA (Katholiek Primair
Onderwijs Amersfoort e.o.). Binnen deze stichting is de medezeggenschap geregeld
door middel van een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de
GMR worden aangelegenheden besproken die voor alle scholen van stichting
gelden. De GMR legt in een eigen jaarverslag verantwoording af van haar
werkzaamheden.
De MR is er als controlerend orgaan bevoegd tot bespreking van alle
aangelegenheden die de school betreffen. De raad is bevoegd over deze zaken aan
het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De
bevoegdheden van Medezeggenschapsraad zijn te onderscheiden in drie
onderdelen:




Instemmingsrecht
Adviesrecht
Informatierecht.

In het schooljaar 2017-2018 is de Medezeggenschapsraad 6 keer bijéén gekomen.
Samenstelling
De samenstelling van de Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders
(oudergeleding) en drie teamleden (personeelsgeleding) In het schooljaar 2017/2018
hebben de volgende leden zitting gehad:
Eline van der Vossen

Mr-lid namens het team

Janneke van Mierlo

Mr-lid namens het team
Voorzitter Mr

Rimke Scholten

Mr-lid namens het team
Penningmeester Mr

Cissy Nieuwenweg

Lid oudergeleding

Jelle Gijtenbeek

Lid oudergeleding
Secretaris

Miranda Fränzel

Lid oudergeleding

In april 2017 is Janneke van Mierlo afgetreden i.v.m. een andere baan. Kirsten
Westerman heeft tijdelijk haar plaats ingenomen.
Jeroen van Hamersveld is dit jaar als lid van de oudergeleding afgetreden. Miranda
Fränzel heeft zijn plaats ingenomen.
Vergaderonderwerpen
Van de 6 vergaderingen dat we zijn samengekomen, zijn er verschillende
onderwerpen aan bod gekomen.
-

-

-

De Jaaragenda vaststellen; deze is als leidraad voor de vergaderingen.
Huisvesting.
Communicatie; meer digitalisering.
Arbo jaarplan 2017-2018 is besproken en goedgekeurd.
Begroting 2017-2018 is besproken en goedgekeurd.
Formatieplan Het Baken 2018-2019: Deze is besproken en goedgekeurd.
Ontruimingsplan 2017-2018: Deze is besproken en goedgekeurd.
Taakbeleid Het Baken 2018-2019: Deze is besproken en goedgekeurd.
SOP is uitgereikt door Janneke en goedgekeurd.
Vakantierooster 2018-2019 – concept: Deze is besproken en wat de MR
betreft mag het concept omgezet worden in een definitieve versie. Deze
versie zal binnenkort gepubliceerd worden op de weekkrant en de website
van de school.
Verzoek financiering unit – De directeur heeft een document opgesteld om
financiering aan te vragen, bij het bestuur, voor plaatsing voor een unit op het
plein om zo de mogelijkheid van een extra lokaal te creëren.

Inkomende punten
Tijdens de vergadering van 29-11-2017 heeft het bestuur plaatsgenomen tijdens de
vergadering. Dit om het vertrek van Karin Heusdens toe te lichten. Er is gesproken
over het profiel van de nieuwe directeur. Cissy Nieuwenweg heeft als MR-ouderlid
plaatsgenomen in de benoemingscommissie.
Ook heeft de MR zich bezig gehouden met de vervanging van Janneke van Mierlo.
Hiervoor werd er binnen de school geschoven met leerkrachten.
De laatste twee vergaderingen heeft onze nieuwe directeur Thijs Hagen zitting
genomen in de MR.
Nawoord
Dit verslag is een korte weergave van ons werk in het schooljaar 2017/2018.
Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen
hebben over dit verslag of over onze werkzaamheden. Dan kunt u contact via het
mailadres mr-hetbaken@outlook.com
Opgesteld: 2-10-2018
Door: Miranda Fränzel (ouderleding)

