Jaarverslag 2017-2018
Medezeggenschapsraad

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2017-2018
Inleiding
In dit jaarverslag legt uw medezeggenschapsraad (MR) verantwoording af met betrekking tot haar
activiteiten in het schooljaar 2017-2018. Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen en/of
opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de MR via mr@sterrendonk.nl.

Samenstelling

OUDERS

TEAM

Bij aanvang van het schooljaar 2017-2018 was de samenstelling van de MR als volgt:
NAAM

FUNCTIE

LID SINDS:

AFTREDEND PER:

Margriet Jongenelen

Lid

01-10-2015

30-07-2018

Marie-José Bakker

Lid

01-09-2017

30-07-2020

Lia Tempelaars

Lid

01-09-2017

30-07-2020

Ed de Groot

Lid

01-11-2016

30-09-2019

Marco van der Made

Secretaris

01-12-2015

30-09-2020

Sander van Daalen

Voorzitter

01-10-2015

30-09-2018

Aan het einde van het schooljaar zit de termijn van Margriet erop en zij neemt afscheid van de MR.
Ook voor Sander zit de termijn erop. Hij heeft besloten zich niet verkiesbaar te stellen voor een
nieuwe termijn en neemt ook afscheid van de MR.

Vergaderingen, agenda en verslaglegging
Er hebben vier reguliere, openbare, vergaderingen plaatsgevonden en een reguliere gezamenlijke
vergadering met de OR. Een vergadering is afgelast aangezien er op dat moment geen prangende
zaken waren en er een aantal afmeldingen waren. Voor alle vergaderingen is door de voorzitter in
samenspraak met de overige MR-leden en de directie de agenda opgesteld. Ingezonden stukken,
(team)verslagen, OR verslagen en GMR stukken zijn, wanneer dit noodzakelijk geacht werd, op de
agenda geplaatst. Van alle vergaderingen zijn verslagen gemaakt, welke allereerst verspreid zijn
onder de MR-leden en de directie. Binnen enkele weken na de vergadering is het verslag
goedgekeurd door de MR en directie en gepubliceerd op de website.
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Belangrijke agendapunten
Naast de reguliere en informatieve agendapunten zijn er een aantal belangrijke zaken (meerdere
malen) aan de orde gekomen tijdens de vergaderingen:

Personeelsbeleid Delta onderwijs
De MR heeft middels een brief haar zorgen geuit over het personeelsbeleid van Delta onderwijs. Het
aantal beschikbare inval leerkrachten is minimaal en daaraan gelinkt het schijnbare onvermogen van
Delta om inval leerkrachten aan de organisatie te binden. Ook is de versnippering van de inzet van
startende leerkrachten en de negatieve invloed daarvan op de onderwijskwaliteit en werkdruk onder
de aandacht gebracht. De brief is besproken in de PGMR en de uitkomst is toegelicht tijdens een
MR-vergadering.

Vernieuwde inloop
Tijdens het schooljaar is door de PMR uitgesproken dat de huidige inloop voor veel onrust en een
onoverzichtelijke situatie zorgt. In samenspraak met de oudergeleding en de directie is besloten de
regels omtrent de inloop verder aan te scherpen. Na de kerstvakantie is de vernieuwde inloop
ingegaan en naar aanleiding daarvan zijn een tweetal brieven bij de MR binnen gekomen, waarbij
zorgen geuit werden over de vernieuwde inloop. Deze brieven zijn uitgebreid besproken, waarbij de
MR en directie achter de vernieuwde inloop zijn blijven staan. De schrijvers hebben namens de
directie schriftelijk een reactie ontvangen.

Begroting 2018
Door de directie is uitvoerig toelichting gegeven op de ingediende begroting 2018 en de vragen die
de MR daarover had. De begroting is gebaseerd op negen groepen en een vacature voor 0,2. Na
deze uitvoerige toelichting is de begroting geaccordeerd door alle MR-leden.

Formatie 2018-2019
Op basis van het leerlingenaantal van oktober 2017 zijn de eerste invullingen gestart. Groei van de
school ten gevolge van de sluiting van de Biëncorf ligt niet in de lijn der verwachting. Het streven is
naar continuïteit, ook qua groepenaantal. Dringende opdracht van Delta is om de formatie pas in de
laatste weken voor de zomervakantie te communiceren, nadat de formatie op alle scholen rond is.
De directie en ook de MR zijn uiteindelijk positief gestemd over de invulling van de formatie en de
vacatureruimte.
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