Jaarverslag medezeggenschapsraad
O.b.s. De Klimop
2014-2015
Algemeen
De MR heeft dit jaar verschillende zaken op de agenda gehad, waarover tijdens de MR
vergaderingen is gediscussieerd. We hebben als MR kennis gemaakt met de nieuwe
directeur van De Klimop: Hans Schreurs. Er is onder andere gesproken over een nieuw
rapport voor de kinderen, over de nieuwe CAO, de nieuwe methode van rekenen en de
kwaliteit van het onderwijs. Ondanks een nieuwe directeur en wat veranderingen binnen dit
schooljaar in de oudergeleding én personeelsgeleding, is het overleg toch steeds goed
verlopen.
Samenstelling medezeggenschapsraad
Met ingang van schooljaar 2014-2015 hebben namens de oudergeleding Marco van Dulmen
en Egon Bril de medezeggenschapsraad verlaten. Heleen de Hulster heeft namens de
personeels geleding de MR verlaten.
De samenstelling is als volgt:
Voorzitter : Arianne Klompe (Deze functie komt per 20-10-2015 vrij)
Oudergeleding , zitting sinds 2009
Secretaris : Anneloes Struik
Personeelsgeleding, zitting sinds 2009
Penningmeester : Fleur Bakker
Personeelsgeleding, zitting sinds 2012
Algemeen lid : Corina Berrevoets
Oudergeleding, zitting sinds 2014
Algemeen lid : Vacant
Corina Berrevoets heeft als vaste afgevaardigde van de MR de vergaderingen van de GMR
bezocht. Fleur Bakker was de afgevaardigde naar het bestuur van de stichting De Klimop.
Vergaderingen Medezeggenschapsraad
De MR heeft op de volgende data vergaderd:
8 september, 4 november, 3 maart, 14 april, 6 juni

De vergaderingen van de MR worden vooraf aangekondigd in de Kletskop en zijn openbaar.
In het schooljaar 2014-2015 is hier regelmatig gebruik van gemaakt.
De goedgekeurde notulen worden op de website van de school geplaatst.
Informatie en scholing van de Medezeggenschapsraad
Informatie wordt verstrekt per post, per e-mail en via de directeur van de school. Hij is voor
de bespreking van sommige onderwerpen op verzoek van de MR aanwezig bij de
vergaderingen.
Voor iedere vergadering (en indien nodig tussentijds) is er een kort overleg tussen de
voorzitter en secretaris ter voorbereiding van de vergaderingen. De agenda bestaat uit een
aantal vaste punten en worden verder aangevuld met onderwerpen uit het actieplan of
aangedragen door de leden.
Contact met de achterban
Het contact tussen de personeelsgeleding van de MR met de overige personeelsleden
verloopt via het teamoverleg en, indien nodig, tussentijds.
De informatie uit de OR wordt medegedeeld door een aanwezig OR-lid, of via de
vastgestelde verslagen van de OR die geagendeerd worden voor de MR-vergadering.
Via het lid dat zitting heeft in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) wordt
informatie aangeleverd uit de GMR. De oudergeleding draagt zo nodig haar punten aan via
de secretaris van de MR.
Onderwerpen MR schooljaar 2014-2015
-Kennismaking met de nieuwe directeur
-Digitaal rapport
-Personeelsformatie en groepsindeling
-Nieuwe CAO
-Nieuwe methode rekenen
-Tips en tops met de daarbij te bepalen acties
-Schoolgebouw
-Samenwerking met Radar
-Website
-Citoscore

Financieel jaarverslag MR
Het financieel jaarverslag van de MR is goedgekeurd door de stichting.
Het saldo is per 31-12-2014: 568,47 euro.

Onderwerpen schooljaar 2014-2015
- Begroting
- Jaarverslag
- Relatie tussen MR en GMR
- Samenwerking binnen GMR
- Samenwerking Radar
- Passend onderwijs
-Meerjaren bestuursformatieplan
-Nieuwe CAO
Voorlopig jaarplan onderwerpen 2015-2016
- Verbouwing
- Budget
- Voortgang internet
-Kwaliteit onderwijs (denk aan: methodes, ouderavonden, leerresultaten bekijken en
analyseren)
-Nieuwe schooltijden
-MR cursus
-Organisatie informatieavond social media/mediawijsheid
Gedurende het schooljaar volgen er vanzelfsprekend nog meer onderwerpen.
Als u bij een vergadering
aanwezig wilt zijn of u wilt
een onderwerp (laten)
bespreken, dan kunt u
contact opnemen met één
van de leden van de
medezeggenschapsraad.

De voorzitter

De secretaris

Arianne Klompe

Anneloes Struik

