Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad 2016-2017
Om u een indruk te geven van de taken van de medezeggenschapsraad van onze school, bieden wij u
dit jaarverslag aan.
De MR-leden:
De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Het afgelopen schooljaar bestond
de MR uit de volgende leden:
De oudergeleding (OMR)
Marion Köhler-Bijenhof (voorzitter)
Erik de Greef
Heidy Maalderink
De personeelsgeleding (PMR)
Marieke Arentz
Els Fennema
Marieke Rietman
Welke onderwerpen komen er aan bod in de
medezeggenschapsraad (MR):
Schoolplan; Schoolgids; Passend onderwijs; Ons bestuur (Stichting IJsselgraaf); Bestuursformatieplan;
GMR; Formatieplan en verdeling leerkrachten en groepen; Arbo-beleid; Beleidsplannen zoals zorg
en ICT; Exploitatiebegroting; Tussenschoolse opvang (TSO) en buitenschoolse opvang (BSO);
continurooster; Inspectieverslag enzovoort….
Inbreng ouders
We kunnen natuurlijk niet alle bovenstaande punten uitgebreid bespreken. Daarom volgen wij ons
activiteitenplan. Hierin hebben wij beschreven welke punten in een schooljaar wat ons betreft extra
aandacht krijgen.
Wij vinden de inbreng van alle ouders heel belangrijk. Daarom hebben wij in de hal een ideeënbus
geplaatst. Ook kunt u een mail sturen naar mr@rozengaardsweide.nl of één van de MR leden
aanspreken.
Onderwijs
Belangrijke onderwerpen van bespreking het afgelopen schooljaar waren de verbeterplannen die
vorig schooljaar ingezet zijn om ons onderwijs naar een hoger plan te tillen. Deze onderwerpen zijn
terug te vinden in het jaarplan en wordt door de MR tussentijds geëvalueerd.
Directie
We hebben als MR afgelopen jaar de samenwerking met de directeur, Tineke Kolkman, als enorm
positief ervaren.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Binnen IJsselgraaf bestaat er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In de GMR zit een
evenredige vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden van de IJsselgraaf-scholen. Elk GMRlid heeft een aantal scholen waarvoor hij of zij als contactpersoon fungeert. Voor onze school was dit
Ria Lucassen.

Het bestuursformatieplan
Deze wordt gemaakt voor alle scholen van IJsselgraaf. Daarin staat hoeveel geld er per IJsselgraafschool beschikbaar is. Elk jaar wordt er op 1 oktober geteld hoeveel leerlingen er op school zitten.
Met dit gegeven kan de directeur een formatieplan maken voor Rozengaardsweide (hoeveel
leerkrachten er ingezet kunnen worden) en vervolgens wordt door het team en MR de formatie voor
het komende schooljaar vastgesteld. Rozengaardsweide kreeg voor het komende schooljaar budget
om 5 groepen te formeren.
Toekomst
Het komende jaar zullen we ons blijven richten op de onderwijskwaliteit en actuele onderwerpen als
Passend Onderwijs voor elk kind. We zullen nauwlettend volgen hoe deze wet op Rozengaardsweide
wordt toegepast en wat de consequenties zijn. De samenstelling van de MR zal veranderen met het
vertrek van Marion Bijenhof en Marieke Arentz. Doordat de verwachting is dat de school in de
toekomst kleiner zal worden, is de keuze gemaakt om met de huidige MR-leden verder te gaan en
geen nieuwe leden aan te stellen.
De data en agenda van de MR-vergaderingen worden op het mededelingenbord bij de ingang
opgehangen zodat u kunt zien wat er besproken gaat worden. MR vergaderingen zijn openbaar. Met
andere woorden: u bent van harte welkom om aan te schuiven!

Vriendelijke groet,
MR-leden OBS Rozengaardsweide.

