MR  De Richtingwijzer

Jaarverslag 2016-2017

oktober 2017

De Medezeggenschapsraad (MR) wordt vertegenwoordigd door drie ouders en drie leerkrachten van onze
school. De MR adviseert en controleert de directie en het schoolbestuur en dient instemming te geven over
een aantal zaken zoals schooltijden, belangrijke veranderingen in de regels op school, veiligheid van de
leerlingen en personeel. Afgelopen schooljaar zijn er vijf MR-vergaderingen geweest. Directeur Corien Donken
is vaak bij de vergaderingen aanwezig. De te bespreken onderwerpen liggen vast in het zogenoemde jaarplan.
Daarnaast wordt de agenda aangevuld met punten welke de MR ter discussie wil stellen, o.a. aan de hand van
informatie vanuit de GMR, het bestuur of onderwerpen die door de ouders worden ingebracht.
Samenstelling MR in het afgelopen schooljaar:
Namens de ouders:
Palina de Lijster voorzitter

5 jaar lid

sinds: augustus 2012

aftreden: 2018

Paul Steffen

1 jaar lid

sinds: januari 2016

aftreden: 2018

1 jaar lid

sinds:januari 2016

aftreden: 2018

GMR

Gabriela Ferrari secretaris

Namens de leerkrachten:
Jeanet van Willegen

contact MT

2 jaar lid

sinds: augustus 2015

afgetreden

Annelies Hoogsteen

post/agenda

6 jaar lid

sinds: augustus 2011

afgetreden

Ruchama Roorda

contact team

3 jaar lid

sinds: augustus 2014

aftreden: 2018

In het afgelopen schooljaar heeft de MR veel zaken besproken. HIeronder worden  een aantal onderwerpen
uitgelicht:
Financiële overzichten:
Wederom is dit jaar tijdens elke vergadering aandacht besteed aan de financiën van de school. Tijdens de
vergaderingen kreeg de MR helder uitleg van de directie over de stand van zaken met betrekking tot financiën.
De Richtingwijzer heeft haar financiën op orde. De MR blijft dit nauwkeurig in de gaten houden.
Gegeven instemmingen:
De MR heeft in de afgelopen schooljaar haar instemming gegeven voor de volgende documenten:
- Veiligheidsplan 2016-2017
- Schoolgids 2017-2018
- Onderwijskundig Jaarplan 2017-2018
MR-reglement:
Dit schooljaar heeft de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) het statuut en het reglement voor
de GMR geupdate. Aan de hand daarvan zijn voor alle scholen van Codenz MR-reglementen gemaakt. De MR is

in het afgelopen jaar bezig geweest deze te bestuderen. De verwachting is dat in het najaar van 2017 de
directie van De RIchtingwijzer het MR reglement gaan vaststellen.
Omdat het GMR Reglement en het MR Reglement op elkaar zijn afgestemd, hoopt de MR nog betere
communicatie en verbinding te creëren tussen beide medezeggenschapsorganen.
CAO
In het afgelopen jaar heeft de lerarengeleding van de MR stemming gehouden omtrent de keuze die de CAO
biedt. Leerkarchten konden kiezen voor een CAO-overlegmodel of een CAO-Basismodel. Door middel van de
stemming is uiteindelijk gekozen voor het CAO-basismodel. Dit is ook onder alle leerkrachten van De
Richtingwijzer bekend gemaakt.
Overige onderwerpen
Tijdens de MR-vergaderingen zijn ook andere onderwerpen besproken, zoals de aanschaf van nieuwe
methodes en het toepassen van Klasbord als communicatiemiddel met de ouders. Ook is de MR op de hoogte
gesteld van diverse aanpassingen in het schoolgebouw, zoals de nieuwe vloerbedekking en zonwering, maar
ook de aanschaf van nieuw meubilair.
Oproep aan de ouders:
De MR van de Richtingwijzer doet zijn werk in samenspel met de directie, maar stelt ook ongevraagd zaken aan
de orde of komt met adviezen. Het is dus belangrijk dat de MR weet wat er leeft bij de ouders, zodat de MR
deze punten bespreekbaar kan maken bij de directie.  In de hal, naast de keuken, hangt een ideeënbus van de
MR. Wij nodigen u uit vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de gang van zaken op school
aan de MR te laten weten. Uiteraard kunt u ook één van ons aanspreken of een e-mail sturen naar
mrrichtingwijzer@codenz.nl. Wij nemen dan contact met u op.
Namens de MR De Richtingwijzer,
Palina de Lijster, voorzitter

