Jaarverslag MR SBO de Stuifheuvel 2017-2018

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van SBO de Stuifheuvel over het
schooljaar 2017-2018. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen
schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de achterban – ouders en
personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die in het afgelopen schooljaar hebben
plaatsgevonden.

Wat doet de MR?
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR
instellen. Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een afvaardiging
van de ouders. De MR denkt mee met het bestuur, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde
besluiten instemmings- of adviesrecht. Belangrijke wijzigingen binnen de organisatie kunnen niet
worden doorgevoerd zonder instemming van de MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over de visie
van de school, jaarplannen, begroting en inzet van personeel. Naast de formele bevoegdheden van
de MR, is zij tevens een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of
opmerkingen.

Samenstelling MR
De MR bestaat uit een personeels- en oudergeleding, van elk 3 leden. Ieder lid wordt voor een
periode van 3 jaar gekozen. De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt op
verzoek wel deel aan de vergaderingen.
Samenstelling MR schooljaar 2017/2018:
Personeel

Tessa de Gier (secretaris)
Karin van der Veen
Aziza Mhamdi

MR lid sinds
aug 2015
aug 2016
jan 2018

Zittingstermijn 1
aug 2018
aug 2019
jan 2021

Ouders

Michel Schilders (voorzitter)
Casper Polak
Irene van Dijken

aug 2017
aug 2017
aug 2017

aug 2020
aug 2020
aug 2020

Vergaderingen
In het schooljaar 2017 – 2018 is de MR 6 keer bijeengekomen, te weten op:
-

18 september 2017
13 december 2017
12 februari 2018
11 april 2018 (MR-start bijeenkomst)
15 mei 2018 (Ambitiegesprek directie)
18 juni 2018

Zittingstermijn 2
aug 2021
aug 2022
jan 2024
aug 2023
aug 2023

Onderwerpen en werkzaamheden
Binnen de directie zijn er wisselingen geweest. De directrice is per 1-1-2018 gestopt, hierna is er 2
maanden een interim directeur geweest. De adjunct gaat dit schooljaar met pensioen en per 1-22018 is er alvast een nieuwe adjunct gestart voor een goede overdracht. Voor de benoeming van
zowel een nieuwe adjunct als een nieuwe directeur is er een benoemingsadviescommissie opgezet
(BAC). Namens de MR heeft Casper Polak als ouder zitting genomen in beide commissies. Tessa de
Gier heeft namens het personeel zitting genomen in de BAC voor een nieuwe directeur. Deze
processen zijn met een positief resultaat afgerond, er is een nieuwe adjunct en een nieuwe directeur
(per 1-3-2018) benoemd.
Omdat de MR dit schooljaar uit veel nieuwe leden bestaat, hebben we met elkaar de MR-start
cursus gedaan via de VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs). Dit is een avondvullende bijeenkomst
geweest waarbij er is gesproken over de rechten en plichten als MR-lid.
Hieruit volgend hebben we een ambitiegesprek met de nieuwe directeur (Marco van Oostveen)
gepland. Op deze avond zijn de verwachtingen over en weer met elkaar besproken.
Verdere gespreksonderwerpen:
-

Jaarverslag Arbo en Veiligheid 2017 en plan van aanpak Risico Inventarisatie 2018 - 2021
Begroting 2018
Actieplan 2018
Formatieplan 2018 – 2019
Vakantieplanning en studiedagen 2018 – 2019
Ouderbijdrage
Gezondheid leerlingen
Ouderbetrokkenheid 3.0
Schooltijden

GMR
GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In de GMR vergaderingen worden alle
zaken besproken die de gehele stichting aangaan, Stichting Gewoon Speciaal waar de Stuifheuvel
onder valt.
Dit schooljaar heeft Saskia Olmer namens het onderwijzend personeel zitting gehad in de GMR.
Helaas is er het hele schooljaar een vacature geweest voor de oudergeleding van de GMR.

Tenslotte
Ook komend schooljaar zal de MR kritisch opbouwend kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd.
Daarnaast zullen we zelf onderwerpen aandragen wanneer wij van mening zijn dat dit bijdraagt aan
een goede onderwijsomgeving voor de leerlingen, ouders en personeel van de Stuifheuvel.

