Jaarverslag medezeggenschapsraad (MR)
Basisschool ‘de Wegwijzer’ schooljaar 2018-2019

1. Samenstelling MR
De MR bestond in het schooljaar 2018-2019 uit zes leden (P=personeelsgeleding,
O=oudergeleding)
•
•
•
•
•
•

Claudia van den Berg (P, voorzitter)
Jeroen van der Ploeg (P, vice-voorzitter, secretaris)
Freek van den Berg (P)
Patricia Liesker (O)
Sabine Reijnders (O)
Dennis Risseeuw (O)

Dit schooljaar zijn er 3 nieuwe leden toegetreden tot de MR (Freek van den Berg,
Sabine Reijnders en Dennis Risseeuw). Er zijn dit schooljaar geen verkiezingen
gehouden. Claudia van den Berg was herkiesbaar en na een inventarisatie onder het
personeel zijn er geen nieuwe kandidaten aangemeld. Hierdoor waren geen nieuwe
verkiezingen nodig en is Claudia opnieuw herkozen. In het nieuwe schooljaar zal
Dennis Risseeuw, met instemming van de MR, de rol van voorzichter op zich nemen.
Het notuleren werd en wordt bij toerbeurt door zowel de ouder- als
personeelsgeleding 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.
2. Agendapunten die aan de orde zijn geweest
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klimaatbeheersing
Bewegen op school
Schoolplein
Andere schooltijden
Kober / TSO
Huisvesting De Mandt
Meer- en hoogbegaafdheid
Vuurwerkincident
Aanstellen nieuwe directeur
Privacywet
Zichtbaarheid MR
Ontwikkelingen INOS
GMR
Begroting en jaarrekening
Meerjarig stretegisch beleidsplan / koersplan
Overlegmodel CAO
Ontruimingsplan
Lesmethoden

•
•
•
•
•
•
•
•

Formatie
Mobiliteitsplan INOS
Kwaliteitswijzer
Huishoudelijk regelement MR
Digitale schoolgids
Vakantierooster en vrije dagen
Passend onderwijs
Verkiezingen

3. Samenvatting agendapunten
In de periode van september 2018 tot en met juli 2019 is de MR zeven keer bij elkaar
geweest. 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 vergadering was
ook Marja de Bie (GMR) aanwezig om kennis te maken vanuit de GMR en bij twee
vergaderingen was ook Nicole van Son (bestuursvoorzitter INOS) aanwezig om ivm de
procedure voor het aanstellen van een nieuwe directeur. De laatste vergadering is ook de
nieuwe directrice Hilda Delacourt aangesloten om kennis te maken met de MR en om
zichzelf voor te stellen.
Het afgelopen jaar is er veel aandacht besteed aan de voortgang en het afronden van het
Andere schooltijden project. Een lid van de oudergeleding en een lid van de
personeelsgeleding namen ook deel aan de werkgroep en koppelden de ontwikkelingen
steeds terug in de MR vergaderingen. Er is een informatie brochure opgesteld waarin de MR
heeft toegestemd met de stemmingsprocedure. Er is een proefperiode geweest, waarna de
stemming onder de ouders en personeel heeft plaatsgevonden. Een meerderheid heeft
gekozen vóór verandering van de schooltijden. Deze zullen met ingang van het nieuwe
schooljaar ingaan.
De MR is betrokken geweest bij de aanstelling van de nieuwe directeur waarin de MR
invloed heeft gehad op de profielschets en tevens zijn 3 leden van de MR onderdeel geweest
van de benoemingsadvies commissie.
Daarnaast hebben we als MR stilgestaan bij de groei van de school en de huisvesting binnen
de Mandt. Vanaf het nieuwe schooljaar zal de Wegwijzer 2 extra lokalen hebben en vinden
er werkzaamheden plaats om de bibliotheek aan te passen naar 4 BSO ruimtes. Huisvesting
zal ook komend jaar op de agenda blijven staan omdat het leerlingenaantal blijft groeien de
komende jaren. De MR heeft ingestemd met de organisatie van de huisvesting voor komend
schooljaar.
Klimaatbeheersing was een van de onderwerpen die dit jaar door de MR is opgepakt. Door
de MR is er een brief opgesteld en naar de gemeente Breda verstuurd. Als reactie op de
brief zijn er gedurende het schooljaar zijn er verschillende metingen gedaan en er wordt
verder gekeken of er aanpassingen nodig/mogelijk zijn.
Ook hebben we binnen de MR de schoolstakingen besproken, het pestprotocol,
huishoudelijk reglement, de digitale schoolgids en schoolveiligheispland zijn geactualiseerd
en goedgekeurd.

De TSO en de rol van Kober zijn aan de orde gekomen. Gedurende het schooljaar zijn er
diverse overleggen geweest tussen de Wegwijzer en Kober om de veiligheid te bespreken.
In verband met de invoering van de andere schooltijden zullen er een aantal wijzigingen
worden doorgevoerd en de impact/evaluatie hiervan zal tijdens het nieuwe schooljaar
terugkomen op de agenda.
4. 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:
Email: kbsdewegwijzer_mr@inos.nl

