Jaarverslag Medezeggenschapsraad Basisschool de Notenbalk
Schooljaar 2015-2016
In het onderwijs is de zeggenschap zo geregeld dat zowel personeelsleden als
ouders invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school en de uitwerking
ervan. Hiertoe heeft de school een Medezeggenschapsraad (MR). Ook binnen de
Stichting Kalisto waar de school is aangesloten is er zeggenschap. Iedere school
van de stichting heeft een personeelslid en ouder afgevaardigd in de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
De samenstelling van de MR was dit jaar als volgt:
Afvaardiging personeel:
André Klarenbeek (secretaris)
Laura van der Kemp (afgevaardigde in GMR – P&O)
Rianne Gresnigt
Afvaardiging ouders:
Jan-Willem Koldenhof (afgevaardigde in GMR – OWI)
Kelly Engbrocks
Patrick Poelwijk (voorzitter)
De MR van de Notenbalk heeft acht keer vergaderd gedurende het schooljaar.
Voorafgaand aan elke vergadering heeft de voorzitter van de MR overleg met de
directie. De samenwerking met de directie is open en plezierig verlopen. Een
aantal onderwerpen komt elk jaar op de agenda en worden, indien nodig, van
advies of instemming voorzien. Voorbeelden van deze onderwerpen zijn de
begroting van school, de schoolgids, het nascholingsplan voor de leerkrachten,
veiligheidsinspecties, de formatie voor het nieuwe schooljaar en de
vakantieplanning. Daarnaast wordt de MR gevraagd (en ongevraagd) betrokken bij
andere onderwerpen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste overige
onderwerpen van dit schooljaar.
Nieuwbouw
Het nieuwe schoolgebouw is in gebruik genomen. Net voor de kerstvakantie is er
over verhuisd. De kinderen en de leraren konden in het nieuwe jaar dus in een
nieuw schoolgebouw beginnen.
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Wijziging structuur van de Stichting (Kalisto)
De Stichting Kalisto heeft gedurende het schooljaar gewerkt aan een
herstructurering van de organisatiestructuur wat o.a. heeft geleid tot de
benoeming van een meerscholendirecteur. De locatiedirecteur is voor de
Notenbalk nog niet bekend.
Kelly Engbrocks en Rianne Gresnigt hebben in de plaatsingscommissie plaats
genomen.
Nieuwe MR leden
Nieuwe MR leden krijgen vanuit de Stichting een cursus aangeboden, daarin
wordt uitgelegd wanneer de MR adviesrecht heeft of instemmingsrecht heeft.
Jaarplan
Hermien heeft tijdens een vergadering het jaarplan aan de MR leden uitgelegd.
Vanuit de MR waren er vragen aan de directie gesteld over het jaarplan.
Ouderenquête
De MR heeft de vragen die door de directie zijn aangereikt beoordeeld. In de
vragenlijst heeft de MR de directie geadviseerd om vragen weg te laten en
vragen toe te voegen. De vragenlijst wordt ook door de MR met ander type
vragen aangevuld.
Verkiezingen
In de info is een oproep gedaan voor een nieuw MR lid (ouder). Dit omdat Patrick
Poelwijk had aangegeven dat dit zijn laatste jaar zou zijn. Op de oproep is geen
belangstelling getoond.
Rest een korte vooruitblik naar volgend schooljaar:
De samenstelling van de MR blijft ongewijzigd. Het continurooster komt een
stapje dichter bij. Misschien dat dit aankomen jaar weer op de agenda komt.
Tot zover dit jaarverslag. Wellicht niet volledig maar wel representatief voor de
zaken waar de MR mee bezig is. Mocht iets hierin niet duidelijk zijn, dan zijn de
MR-leden altijd bereid om dit toe te lichten. Informatie over de MR en de
notulen van de vergaderingen zijn te vinden op de website van De Notenbalk.
Mail ons: mr@bsdenotenbalk.nl
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