Jaarverslag MR – seizoen 2016 – 2017
Papendrecht, 22 september 2017
-

Medezeggenschap en vertegenwoordiging
Ook dit jaar was er weer volop gelegenheid voor personeel en ouders om mee te
denken en te praten met de directie over het beleid op de Koningin Beatrix School. In
een open en ontspannen sfeer, waarbij zowel de wettelijk verplichte onderdelen,
maar ook andere zaken aan bod zijn gekomen.
Hananja Witkamp woonde de vergadering bij als directeur. De ouder- en
personeelsgeleding werden vertegenwoordigd door onderstaande personen.
oudergeleding
personeelsgeleding
Alexander Bot (AB)
vz
Willy Koppenol (WK)
Jantine van de Graaf(JG)
Gerda Louwerens (GL)
Esther Verheij (EV)
Marianne Dubois (MD)
René Kieviet (RK)
secr
Anneloes Lodder (AL)
David Müldner (DM)
GMR
Jo-Else de Groot (JdG)
Simone Weiland (SW) *
GMR
vz=voorzitter, secr=secretaris, GMR=vertegenwoordiging GMR

GMR

*David Müldner trok zich aan het begin van dit seizoen om persoonlijke redenen terug
uit de MR en GMR. Hierop heeft de MR allereerst de achterban in kennis gesteld van
de vacature. Er kwamen geen reacties op deze vacature. Vervolgens heeft de MR
Simone Weiland persoonlijk gevraagd en zij was bereid om de termijn vol te maken.
-

Wettelijk verplichte onderwerpen
Onderstaande onderwerpen zijn de revue gepasseerd:
voor akkoord ondertekend door MR
 Schoolgids
(instemming MR oudergeleding)
 Scholingsplan leerkrachten 2016- voor akkoord ondertekend door MR
(instemming MR)
2017
voor akkoord ondertekend door MR
 Jaarplan 2016-2017
(advies MR)
 KBS investerings- en
(advies MR)
liquiditeitsbegroting 2017
 Jaarverslag KBS 2016
het IKC (integraal kind centrum) wordt
 Intentie intensievere
steeds meer voorbereid, de directie
samenwerking KBS-Wasco
informeert en betrekt de MR doorlopend
bij deze ontwikkeling (bij concrete
uitwerking en wijziging/aanpassing van
het beleid worden de stukken aan de MR
voorgelegd voor advies dan wel
instemming MR)
 Plan van aanpak IKC De Beatrix
 IKC flits
 Visie IKC Koningin Beatrix
 IKC-raad
 Formatieoverzicht 2017-2018




Urenberekening KBS 2017-2018
Jaarverslag MR 2016-2017

-

Overige onderwerpen
Onderstaande onderwerpen zijn de revue gepasseerd:
 Rapport sociale
veiligheid leerlingen
2016

-

Voorbereiding op het komende seizoen (2017-2018)
Ter voorbereiding op het komende schoolseizoen is geïnventariseerd, wie aan het
einde van dit seizoen de MR zal moeten verlaten. En welke vacatures dus dienen te
worden ingevuld.
Oudergeleding; 1 vacature
René Kieviet (1e termijn loopt af)
Deze zal worden ingevuld door: René Kieviet*
*De oudergeleding is op de hoogte gesteld van de vacature. Daarop heeft één ouder
interesse getoond. Toen echter bleek, dat er geen directe noodzaak was (omdat René
zich herkiesbaar heeft gesteld) heeft zij besloten zich terug te trekken.
Personeelsgeleding; 0 vacatures

