Medezeggenschapsraad o.b.s. “De Eshoek”
Molenakkers 30 9468 BM Annen, tel: (0592) 271316 eshoek@primah.org
Secretaris, K. Epema mr.eshoek@primah.org
Jaarverslag medezeggenschapsraad schooljaar 2017-2018.
Voor u ligt het jaarverslag van de MR. Onderstaand staat beschreven waar de MR zich het
afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden en welke zaken er aan de orde zijn geweest.
In de eerste vergadering van het jaar hebben we afscheid genomen van de heer S. Ros van
de oudergeleding. Dhr. S. Ros werd vervangen door mevr. M. de Vries. Nieuw lid voor de
personeelsgeleding werd mevrouw. M. Damveld.
Aan het eind van het schooljaar zijn mevr. U.Fix en mevr. G. Liebe van de personeelsgeleding
afgetreden.
Mevr. M. Oldenziel trad af namens de oudergeleding.
Er hebben zich, ten tijde van het schrijven van dit verslag twee kandidaten gemeld voor de
personeelsgeleding, mevr. H. van der Schuur en dhr. M. Alberts.
Samenstelling MR:
Voor het schooljaar 2017-2018 is de samenstelling van de MR als volgt:
Oudergeleding (hierna OG):
- De heer B. Dijksma
- Mevrouw M. Oldenziel
- Mevrouw J. Regterschot
- Mevrouw M. de Vries
Personeelsgeleding (hierna PG):
- Mevrouw G. Liebe
- Dhr. K. Epema, secretaris (vanaf januari 2017)
- Mevrouw M. Damveld
- Mevrouw U. Fix
Taakverdeling binnen het bestuur:
Voorzitter
Plaatsvervangend voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Notulist
Contactpersoon OR
GMR OG en Dagelijks Bestuur GMR
GMR PG
Lief & leed

: mevr. M. Oldenziel
: mevrouw J. Regterschot
: Dhr. K. Epema
: mevrouw M. Damveld
: Dhr. K. Epema
: Dhr. K. Epema
: mevrouw J. Regterschot
: mevrouw G. Liebe
: mevrouw J. Regterschot

Vergaderfrequentie reguliere vergaderingen:
De zes reguliere vergaderingen van de MR hebben plaatsgevonden op: 2 oktober 2017, 2
november 2017, 29 januari 2018, 23 maart 2018, 22 mei 2018 en 27 juni 2018.

Communicatie extern
In de nieuwsbrief plaatst de MR een korte beschrijving van de punten die in de vergadering
zijn besproken. Dit om ouders op de hoogte te houden van de activiteiten van de MR.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en ouders die meer willen weten over de MR zijn
van harte uitgenodigd.
Begroting MR:
Op 22 mei 2017 heeft de MR ingestemd met de begroting voor 2017 - 2018.

Waar hebben we over vergaderd?
De school gaat met de MR in gesprek over onderwerpen, die de school aangaan.
Onderwerpen worden verkend, bediscussieerd en bestudeerd. De MR heeft een belangrijke
rol in hoe het verdere besluitvormingsproces binnen school tot stand komt.
Voorbeelden van deze onderwerpen zijn: Ouderbetrokkenheid en het Vijf-gelijke-dagenmodel.
De directeur brengt de MR tijdens vergaderingen op de hoogte van personele
aangelegenheden en wat er leeft in de school onder ouders, leerlingen en team.
De MR heeft afhankelijk van het onderwerp informatie-, advies- of instemmingsrecht.
Verder heeft de MR op 15 maart een thema avond georganiseerd. Er werden drie workshops
gehouden rond de onderwerpen Lichamelijke opvoeding, Leren leren en Social Media.
De belangstelling voor deze thema avond was erg laag. Op grond daarvan heeft de MR
besloten de thema avond te laten vervallen.
Hieronder vindt u de meest belangrijke onderwerpen die besproken en/of uitgevoerd zijn in
de MR vergaderingen.
De MR (OG/PG) heeft instemmend gereageerd op onderstaande zaken:


Schooljaarplan kwaliteit en zorg 2017-2018.



Handboek vijf gelijke dagen model (M.i.v. 1 januari 2018)



Pleinplan vijf gelijke dagen model (M.i.v. 1 januari 2018)



Formatie vijf gelijke dagen model (M.i.v. 1 januari 2018)



Informatiebrochure vijf gelijke dagen model (M.i.v. 1 januari 2018)



Inzet werkdruk middelen



Urenberekening vakantierooster 2018-2019



Scholingsplan 2017-2018



Schoolgids 2018-2019



Taakverdeling MR-leden 2017-2018



Begroting 2017-2018



Rooster van aftreden 2017 – 2018



Vakantierooster 2018-2019



Formatieplan 2018-2019



Intern mobiliteitsplan



Verslag analyse veiligheid 2016-2017

Organisatorische zaken MR



In de eerste vergadering van het schooljaar heeft de MR kennis gemaakt met de
nieuwe leden M. Damveld en M. de Vries.
Op de laatste vergadering van het schooljaar hebben wij afscheid genomen van de
mevr. M. Oldenziel. Als voorzitter heeft mevr. Oldenziel de MR ruim vijf jaar
voorgezeten, hartelijk dank voor de inzet!

Namens de MR, d.d 22 oktober 2018
Voorzitter M. Oldenziel
Secretaris K. Epema

