
	  

	  

	  

Jaarverslag	  Medezeggenschapsraad	  september	  2014-‐	  augustus	  2015	  	  	  	  	  	  	  	  

Algemeen	  

In	  de	  Medezeggenschapsraad	  (MR)	  zitten	  zowel	  ouders	  (OMR)	  als	  personeel	  (PMR).	  De	  MR	  houdt	  zich	  bezig	  met	  het	  
beleid	  van	  de	  school,	  met	  de	  invoering	  van	  maatregelen	  van	  het	  bestuur	  en	  de	  overheid	  en	  met	  de	  schoolorganisatie	  als	  
geheel.	  In	  het	  reglement	  is	  vastgesteld	  bij	  welke	  zaken	  de	  MR	  instemmingsrecht	  heeft	  en	  bij	  welke	  adviesrecht.	  	  
	  
Vanuit	  de	  MR	  van	  de	  St.	  Jan	  Baptistschool	  zitten	  dit	  jaar	  twee	  leden	  in	  de	  Gemeenschappelijke	  Medezeggenschapsraad	  
(GMR)	  van	  de	  drie	  scholen	  van	  de	  SKOW	  (Stichting	  Katholiek	  Onderwijs	  Wassenaar).	  Zij	  zorgen	  voor	  een	  terugkoppeling	  
vanuit	  de	  GMR-‐vergaderingen.	  Verschillende	  documenten	  voor	  de	  GMR	  worden	  hierdoor	  ook	  op	  MR-‐niveau	  besproken.	  	  
	  
Er	  bestaat	  samenwerking	  tussen	  de	  MR	  en	  de	  ouderraad	  (OR):	  de	  voorzitter	  van	  de	  OR	  (of	  een	  vervanger	  vanuit	  de	  OR)	  
wordt	  uitgenodigd	  op	  de	  vergaderingen	  van	  de	  MR.	  Ook	  is	  de	  locatiedirecteur	  aanwezig	  op	  de	  vergaderingen.	  Agenda	  
en	  notulen	  worden	  tevens	  naar	  de	  directeur	  bestuurder	  gemaild.	  
	  
De	  MR	  is	  verplicht	  jaarlijks	  een	  schriftelijk	  verslag	  te	  geven	  van	  haar	  activiteiten.	  De	  MR	  van	  de	  St.	  Jan	  Baptistschool	  
doet	  dit	  per	  schooljaar.	  	  
	  

Samenstelling	  MR	  

De	  MR	  bestaat	  uit	  zes	  personen:	  drie	  ouders	  en	  drie	  leerkrachten.	  	  

-‐ Oudergeleding:	  Manolito	  Castro	  (voorzitter),	  Jolanda	  van	  der	  Kamp,	  Anneke	  van	  Harmelen	  
-‐ Personeelsgeleding:	  Conny	  Zonneveld,	  Mattie	  Keijzer	  (penningmeester),	  Anneke	  Rader	  (secretaris).	  

Mattie	  Keijzer	  en	  Anneke	  van	  Harmelen	  zijn	  tevens	  GMR	  lid	  (Anneke	  van	  Harmelen	  heeft	  in	  de	  loop	  van	  het	  jaar	  haar	  
GMR	  voorzitterschap	  opgezegd).	  

Verdere	  genodigden:	  

-‐ Locatie	  directeur:	  Caroline	  de	  Wild	  
-‐ Voorzitter	  OR:	  Dimitri	  Griffioen	  

	  

Vergaderingen	  

In	  het	  schooljaar	  2014/2015	  heeft	  de	  MR	  vier	  keer	  vergaderd:	  28	  oktober2014,	  15	  januari	  2015,	  2	  april	  2015,	  4	  juni	  
2015.	  1	  juli	  2015	  was	  een	  informele	  bijeenkomst	  i.v.m.	  het	  afscheid	  van	  Anneke	  Rader	  van	  de	  	  MR.	  

Samenvatting/terugblik	  onderwerpen	  MR	  	  2014/2015	  

Aan	  de	  hand	  van	  het	  meerjarenplan,	  is	  er	  ieder	  kwartaal	  een	  aantal	  beleidsplannen/	  vaste	  items	  bekeken	  en	  besproken.	  
Waar	  nodig	  zijn	  de	  plannen	  aangepast	  en	  daarna	  voor	  instemming	  of	  advies	  (opnieuw	  voorgelegd	  aan	  de	  GMR-‐	  en/of	  
MR.	  



	  

	  

	  
Terugkerende	  beleidsplannen/	  vaste	  items	   Incidentele	  beleidsplannen	  

Jaarverslag	  Bevoegd	  Gezag	  	  
Jaarplan	  Bevoegd	  Gezag	  	  
Jaarverslag	  MR	  en	  GMR	  	  
Schoolgids/schoolplan	  	  	  
Managementstatuut	  en	  directiereglement	  	  
MR-‐reglement	  	  
Faciliteitenregeling	  MR/GMR	  	  
Zorgplan	  
Vakantieregeling	  	  
Bestuursformatieplan	  	  
Formatieplan	  op	  schoolniveau	  	  
ARBO/RIE	  
Veiligheidsplan	  

Passend	  Onderwijs	  

Bestuursverslag	  SKOW	  

Jaarrekening	  SKOW	  

Pestprotocol	  

	  

Daarnaast	  is	  gesproken	  over:	  

-‐ Mogelijke	  fusie	  van	  de	  scholen	  in	  Wassenaar	  Noord.	  Dit	  lopende	  punt	  is	  halverwege	  het	  schooljaar	  weer	  op	  de	  
agenda	  gezet	  omdat	  er	  op	  bestuurlijk	  niveau	  weer	  over	  gesproken	  wordt.	  

-‐ Communicatie	  vanuit	  de	  MR	  naar	  ouders	  heeft	  via	  de	  Nieuwsbrief	  plaatsgevonden.	  Dit	  blijft	  een	  aandachtspunt.	  
-‐ Snappet	  (invoering	  gebruik	  tablets)	  
-‐ Nieuwe	  CAO	  (Rob	  de	  Jong	  heeft	  het	  team	  hier	  voorlichting	  over	  gegeven.	  
-‐ Odette	  de	  Ruiter	  heeft	  aangegeven	  het	  MR	  lidmaatschap	  van	  Anneke	  over	  te	  willen	  nemen.	  	  

	  

Aandachtspunt	  voor	  2015-‐2016	  
-‐ Ontwikkelingen	  in	  Passend	  Primair	  Onderwijs/	  ondersteuningsprofiel	  
-‐ Regelmatig	  ouders	  informeren	  d.m.v.	  nieuwsbrief	  en	  website.	  
-‐ ARBO	  beleid:	  verder	  ontwikkelen	  veiligheidsplan	  
-‐ Ontwikkelingen	  eventueel	  te	  bouwen	  nieuwe	  school	  en	  besturenfusie	  

	  

Namens	  de	  MR	  van	  de	  St.	  Jan	  Baptistschool,	  

	  

Anneke	  Rader	  

Wassenaar,	  augustus	  2015	  

	  


