Jaarverslag medezeggenschapsraad
schooljaar 2017-2018
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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de Koning WillemAlexanderschool over schooljaar 2017 – 2018. Op deze wijze legt de MR formeel
verantwoording af over haar activiteiten. Het jaarverslag beschrijft de samenstelling en de
werkwijze van de medezeggenschapsraad en geeft een overzicht van de onderwerpen die in
het afgelopen schooljaar in de vergaderingen zijn behandeld. Het jaarverslag is terug te vinden
op de website van de school.

2. Samenstelling en werkwijze MR
2.1 Wat doet de MR?
Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de wet op
de medezeggenschap (WMS) De MR is een inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR
overlegt met het managementteam van de school over schoolbeleid. De wet beschrijft precies
voor op welke gebieden het managementteam aan de MR om advies en instemming moet
vragen. Sommige plannen mogen pas worden uitgevoerd nadat de MR ermee heeft ingestemd.
De MR mag ook op eigen initiatief een voorstel doen aan het managementteam. Naast de
formele bevoegdheden is de raad ook een kanaal voor ouders met vragen en opmerkingen.

2.2 Samenstelling
In het schooljaar 2017-2018 kende de MR de volgende samenstelling en taakverdeling:
Personeelsgeleiding
Anja van Harten
Linda v/d Heiden Leonie Glasbeek
Esther van Veelen Oudergeleiding
Robby van Gils
Michel BuurmanRudiger Drissen -

lid, locatie Peter Zuidlaan
vertegenwoordiger GMR
secretaris, locatie Oranjelaan
vervangend lid- locatie Peter Zuidlaan

lid- PR- locatie Oranjelaan
voorzitter-locatie Peter-Zuidlaan
lid - locatie Peter-Zuidlaan

De deskundigheid en kennis van MR leden in een steeds veranderende markt en veld van
regelgeving en/of beleid essentieel.

2.3 Werkwijze
De MR heeft het afgelopen jaar vijf maal vergaderd:
MR vergaderingen 2017/2018:
Maandag 9 oktober
Woensdag 29 november
Dinsdag 20 februari
Donderdag 24 mei
Maandag 25 juni
De vergaderingen van de MR zijn bijgewoond door Bert Wiltink, directeur als bevoegd gezag.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Er is dit schooljaar een toehoorder aanwezig
geweest bij de laatste vergadering. (nieuwe ouder ter oriëntatie op mogelijk lidmaatschap MR)
De communicatie met de achterban; ouders, betrokkenen, omwonenden en ouderraad heeft
meer vorm gekregen. Wij werken komend jaar aan nog meer bekendheid en bereikbaarheid
teneinde alle relevante belangen goed te vertegenwoordigen d.m.v. een degelijk advies.

3. Aangeboden beleidsagenda
Vanuit het managementteam zijn onderstaande onderwerpen op de agenda gezet:









Onderwijshuisvesting
Onderwijsopbrengsten
Schooljaarplan
Continue rooster
Jaarbegroting
Formatieplan
Omgaan met AVG
beleidsplan sociale veiligheid

4. Verantwoording schooljaar 2017-2018
Naar aanleiding van deze taken is er vanuit de MR het volgende te melden met betrekking tot
het schooljaar 2017-2018:




Onderwijshuisvesting: De bouw van het nieuwe gebouw staat vast. De aannemer gaat in
de zomervakantie starten.
Onderwijsopbrengsten: We hebben ons op de hoogte laten brengen van de eind-CITO
scores door directie.
Schooljaarplan gepresenteerd ‘in een nutshall’, dit vraagt nog om verfijning.









Continurooster: Er is een peiling geweest. Er is instemming verleend door de MR voor
het vijfgelijke dagen model. De totstandkoming van dit besluit is gepresenteerd op een
ouderavond.
AVG: MR heeft gevraagd hoe school hiermee zal omgaan. Hoe deze wetgeving te
handhaven.
Beleidsplan sociale veiligheid: MR is hiermee ingestemd, adviezen van GMR
overgenomen om dit in onderdelen in de cyclus van de MR terug te laten komen.
Inspectiebezoek: Het proces van verbetering is gevolgd door MR.
Jaarbegroting: Er is een positief advies gegeven op de jaarbegroting van 2018.
Formatieplan: We hebben het plan voor het komende schooljaar ingezien en zijn op de
hoogte gebracht dat er een enkele vacatures zijn.
Inhoudelijk is er gesproken over het schooljaarplan.

Het schooljaar 2017 –2018 bevatte ook onderwerpen met een schooljaar overstijgend karakter.
Dit zijn met name onderwijshuisvesting en opbrengsten (d.w.z. de kennisprestatie van de
leerlingen gemeten door bijvoorbeeld CITO). Hiermee zijn wij niet afgerond en deze adresseren
wij als MR richting 2018-2019.

Met betrekking tot de bestuursbesluiten is in de volgende zaken door de MR ingestemd:
- formatieplan 2018-2019
- Jaarbegroting 2018
- Continurooster; vijfgelijke dagen model.
- Taakbeleid
Informatie naar ouders hebben we verstrekt door middel van de nieuwsbrief, de website, de
schoolgids en de jaargids.

Waddinxveen, 11 jul. 18
Linda v.d. Heiden, secretaris MR

