Jaarverslag medezeggenschapsraad (MR)
Basisschool ‘de Wegwijzer’ schooljaar 2017-2018
Samenstelling MR
De MR bestond in het schooljaar 2017-2018 uit zes leden (P=personeelsgeleding,
O=oudergeleding)
• Claudia van den Berg (P, voorzitter)
• Jeroen van der Ploeg (P, secretaris)
• Monic van Boesschoten (P)
• Natasja Kwaaitaal (O, vice-voorzitter)
• Dio van de Ruit (O)
• Patricia Liesker (O)
Er zijn dit schooljaar verkiezingen gehouden. Er waren vier kandidaten voor twee plaatsen in
de oudergeleding. Dennis Risseeuw en Sabine Reijnders hebben de verkiezingen gewonnen
en treden vanaf het schooljaar 2018 - 2019 toe tot de MR. Dio en Natasja zullen de MR dan
verlaten. Vanuit de personeelsgeleding stopt Monic van Boesschoten en zijn verkiezingen
gehouden voor het opvullen van de vrijgekomen plaats. Freek van den Berg won de
verkiezingen en zal per aankomend schooljaar als nieuw lid in de personeelsgeleding van de
MR zitting nemen.
Naast de secretariële taken van Jeroen werd het notuleren om toerbeurt door de
oudergeleding gedaan.
Twee leden van de oudergeleding hebben de begroting van de Oudervereniging
gecontroleerd en getoetst. Ook was één van hen aanwezig bij de jaarvergadering van de
Oudervereniging.
Een lid van de personeelsgeleding en een lid van de oudergeleding waren aanwezig bij de
contactavond van de GMR.
Verslag
In de periode van september 2017 tot en met juli 2018 is de MR zes keer bij elkaar geweest
(de vergadering van december werd geannuleerd). Bij deze vergaderingen was ook directeur
Michel Berkelmans aanwezig om ontwikkelingen en mededelingen vanuit Inos en de
Wegwijzer met de MR te bespreken. Hij was steeds aanwezig tijdens de eerste helft van de
vergaderingen. Bij één van de vergaderingen was een nieuw lid van de GMR toehoorder.
Afgelopen jaar is er veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de werkgroep Andere
schooltijden. Twee leden van de oudergeleding nemen deel aan de werkgroep en koppelden
de ontwikkelingen steeds terug in de MR vergaderingen. Indien de werkgroep tot besluiten
komt rondom andere schooltijden heeft de MR instemmingsrecht. De werkgroep wordt
komend schooljaar voortgezet en de voortgang zal dan ook weer in de MR vergaderingen
besproken worden. Ook zijn de ontwikkelingen binnen Inos besproken evenals het koersplan
van Inos en de invulling hiervan voor de Wegwijzer.

Daarnaast hebben we als MR stilgestaan bij de problematiek rondom de vervanging. Ook de
groei van de school en de huisvesting binnen de Mandt kwamen uitgebreid aan bod. We
blijven dit komend schooljaar nauwlettend volgen.
Ook hebben we binnen de MR de schoolstakingen besproken, de nieuwe opzet van de
schoolgids (digitaal) en de website www.scholenopdekaart.nl.
Het pestprotocol is dit schooljaar niet besproken in de MR. We zetten dit komend schooljaar
op de agenda. Wel is het concept schoolveiligheidsplan besproken. Op een later moment
bespreken we de precieze invulling voor de Wegwijzer en wat de raakvlakken met het
pestprotocol precies zijn.
De TSO en de rol van Kober zijn aan de orde gekomen. Twee ouders van de oudergeleding
hebben Kober tijdens de TSO een bezoek gebracht om te ervaren hoe het gaat en om dit ook
zelf te horen van de medewerkers van de TSO. We blijven de ontwikkelingen bij de TSO
volgen.
Verdere agendapunten die aan de orde zijn geweest:
• Ontwikkelingen Inos
• GMR
• Begroting en jaarrekening
• Meerjarig Strategisch Beleidsplan/ koersplan
• Samenwerking met de Springplank en Kober binnen de Mandt
• Samenwerkingsverband tussen de Wegwijzer - Spoorzoeker - Helder Camara
• Overlegmodel CAO
• Ontruimingsplan
• Verkeersveiligheid rondom school met indien nodig signaal naar Verkeerscommissie
• PR van de MR
• Lesmethoden
• Taalatelier
• Formatie
• Mobiliteitsplan Inos
• Kwaliteitswijzer
• Huishoudelijk reglement van de MR/ taakverdeling
• Digitale schoolgids
• Wet op de Privacy Inos/ de Wegwijzer
• ICT
• Vakantierooster en vrije dagen
• Passend onderwijs
• Verkiezingen
Slot
Iedere ouder en personeelslid die dat wil kan een onderwerp of vraag indienen bij de
MR. Berichten over de MR zijn te vinden in de app. Voor ouders zijn de agenda en de
goedgekeurde notulen in te zien op de website van de school. De personeelsleden krijgen de
goedgekeurde notulen toegestuurd.
Namens de MR:

Dio van de Ruit
Natasja Kwaaitaal
Email: kbsdewegwijzer_mr@inos.nl

