Jaarverslag MR Snijdersschool Schooljaar 2014-2015
In het schooljaar 2014-2015 is een aantal belangrijke onderwerpen aan de orde
gekomen in het overleg tussen de MR en de directeur. Op de agenda stonden de
gangbare zaken als de begroting, het jaarplan 2015-2016 en het jaarverslag.
Daarnaast zijn punten als regelvrije school, werkdruk van de leerkrachten en de
overblijf behandeld. Ook heeft het onderwerp communicatie, zowel die van de MR
als die van de school onze aandacht gehad.
Hieronder worden deze zaken verder per onderdeel toegelicht.
Communicatie	
  
Het onderwerp communicatie blijft een belangrijk punt. Vandaar dat de MR ook
dit jaar weer aandacht vraagt om bewust te blijven van het belang van een goede
communicatie. Er wordt zowel door Ivan als door de MR gewerkt aan een betere
en transparantere manier van communiceren richting ouders.
Overblijf	
  
Doordat de leerkrachten vanwege de nieuwe cao geen overblijf meer mogen doen
is de school op zoek naar een structurele oplossing voor het overblijfprobleem. Er
zitten gaten in de roostering en deze lijken niet op te lossen met het inzetten van
ouders. Er komt een voorstel om de overblijf professioneel te later regelen door
SRK. Dit zal een extra bijdrage vragen van ouders. Nu kost de overblijf nog 	
  
€ 95,00 en met de inzet van de SRK zal deze gaan uitkomen op € 157,50.
Het onderwerp houdt de gemoederen bezig. Er wordt om die reden een
overblijfcommissie in het leven geroepen om ook buiten de MR inspraak te
organiseren. De MR heeft een aantal belangrijke voorwaarden gesteld. Deze
waren een oplossing voor die gezinnen die de extra kosten niet kunnen dragen en
een blijvende betrokkenheid van de overblijfcommissie en de MR. Deze gaat vorm
krijgen door te participeren in een evaluatie in de eerst helft van het komende
schooljaar.
Medicijnprotocol	
  
Lucas Onderwijsgroep heeft een nieuw medicijnprotocol aan haar scholen
voorgelegd om de verantwoordelijkheid van het geven van medicatie goed te
hebben geregeld. Er wordt in samenspraak met de MR voor een protocol gekozen
waarbij de ouders toestemming moeten verlenen voor het toedienen van
medicatie. Op deze manier is er voldoende gewaarborgd dat er op verantwoorde
wijze met het geven van medicatie wordt omgegaan.
Digitale Portfolio/Cito	
  
De MR signaleert bij haar achterban dat er gaande het jaar vragen blijven
bestaan rond de invoering van het digitale portfolio. Vragen die leven zijn: hoe
houd ik zicht op de voortgang van mijn kind? Hoe verhoudt het portfolio zich met
de Cito toetsen? Er wordt door de MR voorgesteld om een informatiebijeenkomst
voor de ouders te organiseren. Dit is in het laatste maand van het schooljaar
geweest. De uitkomsten hiervan worden tijdens de laatste twee studiedagen
besproken met de leerkrachten.
Bezetting leerkrachten	
  
Februari was een onrustige maand vanwege een aantal personele wisselingen. De
MR bespreekt de situatie met Ivan en er worden wijzigingen in de bezetting
aangebracht. Door deze aanpassingen is de verwachting dat spoedig de rust zal
terugkeren. Later in het schooljaar is er inderdaad meer rust gekomen in
betrokken groepen.

Verkiezingen oudergeleding	
  
Het MR jaar wordt afgesloten met een verkiezing. Dit omdat een MR-lid verhuist
en het aflopen van een zittingstermijn.
De twee vacatures worden opgevuld door Henk van der Sluis en Werner van
Damme.

	
  
In het schooljaar 2015-2016 zal de samenstelling van de MR zijn:
Ouderengeleding:
Danny Brederoo (voorzitter)
Henk van der Sluis (lid)
Werner van Damme (lid)
Personeelsgeleding:
Janette Hooijer
Patricia Reuver
Christine van der Barselaar
De secretaris zal de eerst volgende MR-vergadering benoemd worden.
De vergaderingen voor het schooljaar 2015-2016 worden vastgesteld op:
7 september 2015
2 november 2015
14 december 2015
1 februari 2016
21 maart 2016
23 mei 2016
27 juni 2016

