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Jaarverslag 2016-2017 Daltonbasisschool De Bakelgeert.

Inleiding
Dit jaarverslag heeft betrekking op het schooljaar 2016-2017. De inhoud van het verslag
is op 5 maart 2018 vastgesteld door de ouder- en personeelsgeleding van de
Medezeggenschapsraad van Daltonbasisschool De Bakelgeert te Boxmeer.
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de vergaderingen en werkzaamheden en de inzet
van middelen waarover de MR kan beschikken.
Dit verslag is bestemd voor de schooldirectie en wordt ter beoordeling voorgelegd aan
het bevoegd gezag, te weten Stichting Optimus primair onderwijs
Hoofdstuk 1.

Missie en visie van de MR

De medezeggenschapsraad, bestaande uit 2 teamleden en 3 ouders, geeft mede vorm
aan het beleid van Daltonbasisschool De Bakelgeert in Boxmeer.
Dit gebeurt door:
- de (beleids-)voorstellen van het bestuur/de directie te beoordelen en gebruik te
maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht conform onze
wettelijke mogelijkheden;
- met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het
onderwijs op onze basisschool beïnvloeden,
- deel te nemen aan activiteiten die Optimus organiseert om scholen te informeren,
- vóór of tijdens elke vergadering met de directie te overleggen over algemene zaken
en gebruik maken van de adviserende rol die de MR richting de directie heeft,
- het geven van gevraagd en ongevraagd advies waardoor invloed uitgeoefend kan
worden op schoolbeleid. De MR ontwikkelt niet zelf beleid maar kan wel met
suggesties komen om de directie te vragen op bepaalde punten beleid te
ontwikkelen.
- het uitvoeren van een controlerende taak op het schoolbeleid.
Hoofdstuk2.

Samenstelling en taakverdeling van de MR

De medezeggenschapsraad kende gedurende schooljaar 2016-2017 de volgende
samenstelling en taakverdeling:
Voorzitter: Bram Duffhues, ouder.
Secretaris: Henk Coppus, leerkracht.
Drie overige leden:
Mark Grievink, ouder.
Jos van de Laan, ouder.
Leny Kudiwa-Peeters, leerkracht
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Hoofdstuk3.

Jaarplanning

Afgelopen schooljaar hebben zeven MR vergaderingen plaatsgevonden, waarvan drie in
combinatie met de OR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MR-OR:
MR:
MR:
MR- OR:
MR:
MR:
MR:

4 oktober
23 november
19 januari
27 maart
22 mei
21 juni
4 juli: etentje MR

Alle vergaderingen werden gehouden in basisschool De Bakelgeert. De aanvangstijd voor
de MR vergadering was telkens 19.30 uur.

Hoofdstuk 4.

Thema’s/onderwerpen /prioriteiten van de MR

1a. speerpunten:
- onderwijskundig beleid en ontwikkelingen (kwaliteitszorg)
- Opbrengsten
- Samenwerking Bolwerk
- Passend onderwijs
- Formatie
- MR verkiezingen
1b. Aandachtspunten/evaluatie:
- meerjarig financieel beleid
- schoolplan (tussenevaluatie)
2. planverplichtingen:
- formatie
- schoolplan en schoolgids kritisch bekijken
- begroting
- jaarverslag maken
- Risico-inventarisatie en evaluatie
- vakantierooster

Hoofdstuk5.

Inzet uren

Vanuit het budget had elk personeelslid recht op 60 uur om binnen de normjaartaak te
besteden aan MR activiteiten.

Hoofdstuk 6.

Inzet budget

Voor de MR is er €350,00 begroot.
Kosten 2016-2017:
De MR is op 4 juli als afsluiting van het schooljaar samen gaan eten. Kosten: ????
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Hoofdstuk 7. Resultaten van de activiteiten
- Activiteitenplan
De MR heeft een activiteitenplan opgesteld wat opvraagbaar is bij de secretaris van de
MR.
- Opbrengst verhoging
De MR heeft kritisch gekeken naar de resultaten van de school in opvolging van de
aandacht voor de resultaten. Hoewel er duidelijk resultaten zijn geboekt zal de MR de
resultaten kritisch blijven volgen
- Overleg Bakelgeert vs Bonckert/Ogelijn
Gedurende de eerste maanden van het schooljaar 2016-2017 bleek dat de aanvankelijk
voortvarend verlopende toenadering en samenwerking tussen De Bakelgeert en De
Bonckert/Ogelijn toch niet opleverde wat beide partijen ervan gehoopt hadden.
Aanvankelijk waren beide scholen over beide vleugels verdeeld, waarbij klassen van de
onderbouw van beide scholen naast elkaar gesitueerd waren.
Begin 2017 (na de voorjaarsvakantie) leidde de stagnatie in de toenadering ertoe, dat de
Bakelgeert en de Bonckert/Ogelijn ieder weer hun eigen vleugel betrokken.
Ook de samenwerking tussen de MR-en en OR-en van beide scholen is gestopt danwel
geminimaliseerd.
- Cursus MR georganiseerd door de GMR
Enkele MR-leden hebben (Leny Kudiwa, Bram Duffhues en Jos van der Laan) hebben de
door de GMR georganiseerde cursus voor MR-en van Optimus gevolgd.
- Visitatie Dalton
Mark Grievink en Jos van der Laan hebben namens de oudergeleding van de MR
gesprekken gevoerd met de visitatiecommisse Dalton.
- Benoeming nieuwe directeur
In juni werd door Paula Visser bekend gemaakt, dat zij haar functie van directeur aan het
eind van het schooljaar 2016-2017 zou neerleggen.
Op 21 juni vond er een benoemingsadviesgesprek plaats met de beoogd nieuwe
directeur. Namens de MR namen Leny Kudiwa, Bram Duffhues en Jos v.d. Laan zitting in
de benoemingsadviescommissie. Na een positief verlopen gesprek werd begin juli Cindy
Langens tot nieuwe directeur van de Bakelgeert benoemd.
- Jaarverslag 2016-2017
Het jaarverslag 2016-2017 van De Bakelgeert is verschenen. De MR heeft dit verslag
kritisch bekeken en aan de directie een aantal verbetersuggesties meegegeven.
- Planverplichtingen
Formatie en functiemix: met de voorstellen van de directie werd ingestemd.
Taakbeleid: de MR heeft ingestemd met het opgestelde taakbeleidsplan.
- Begroting
Aan het begin van het schooljaar worden de beleidsuitgangspunten besproken en welke
effecten deze hebben op de begroting.
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Hoofdstuk 8. Contacten
- Op school liggen de notulen van de MR-vergaderingen bij de secretaris ter inzage voor
de ouders.
- Door middel van de portal lvc/optimus bestaat de mogelijkheid om met andere
medezeggenschapsorganen te communiceren.
- Op de website van de school zijn data vermeld van de openbare MR-vergaderingen.
- Door middel van de informatiebrief (email) richting ouders heeft de MR mededelingen
gedaan die voor ouders bestemd zijn.
- In dit jaarverslag van de MR (1x per jaar) laten we zien wat we gedaan hebben en
vooral wat we hebben bereikt. Dit jaarverslag is opvraagbaar bij de secretaris.
Hoofdstuk 9. Verkiezingen MR
Conform artikel 5 lid 1 van het medezeggenschapsreglement zal Jos van der Laan in
2018 zijn positie ter beschikking stellen en zullen er nieuwe MR verkiezingen
plaatsvinden.

Hoofdstuk 10. Tot slot
De voltallige MR, personeels- en oudergeleding, heeft dit jaarverslag op 5 maart 2018
goedgekeurd.
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