Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Stromen
2017-2018
Samenvatting
Voor een school is het erg belangrijk dat ouders meedenken en meehelpen.
Dat noemen wij ouderparticipatie. De school wil ouders zoveel mogelijk
betrekken bij de ontwikkeling van de school.
Per school is er een MR. De medezeggenschapsraad is een wettelijk
ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het
beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook
wel eens een beslissende rol in beleidszaken. Je zou de MR daarom kunnen
vergelijken met de OR van een bedrijf.
In de medezeggenschapsraad van “De Stromen” hebben 8 personen zitting;
4 leerkrachten en 4 ouders van leerlingen. Evenredig verdeeld tussen de
beide locaties.
De leerkrachten worden gekozen vanuit het team van leerkrachten, de
ouders worden gekozen door de ouders. Er zijn geen verkiezingen wanneer
er net zo veel kandidaten zijn als beschikbare plaatsen.
Samenstelling
In de MR zitten ouders en leerkrachten van locatie Lupinesingel en locatie
Batenstein:
Oudergeleding

Erik Goedbloed (BTS)
Christa Meijer (BTS)*
Mohammed Gure (LPS, per mei jl.)
Arjen van Elk (LPS), voorzitter

Personeelsgeleding:

Wilco van Doorn(LPS)*
Mariëtte Renée (LPS)*
Evelien Lekx (BTS)
Ancilla Kruis (BTS)

*De leden Christa Meijer, Wilco van Doorn en Mariëtte Renée zullen na dit
schooljaar stoppen met hun bijdrage aan de MR. We danken hen voor hun

inzet. De MR heet de volgende nieuwe leden welkom vanaf volgend
schooljaar: Jan Zandstra (docent LPS), Mylene Kalkhoven (docent LPS) en
Mark Vermeulen (ouder BTS).
Besproken onderwerpen
De MR bespreekt onderwerpen en wordt door de directie geïnformeerd over
onderwerpen waarbij de MR de directie advies kan geven over een aantal
zaken. Over een aantal wettelijk vastgestelde onderwerpen heeft de MR
instemmings- of adviesrecht zoals vaststellen van het formatieplan, de
samenstelling van de schoolgids.
De MR heeft in het schooljaar van 2017-2018 zeven keer vergaderd.
De punten die hieronder zijn weergegeven, zijn een selectie van de
onderwerpen die in het afgelopen jaar bij de vergaderingen van de MR aan
de orde zijn geweest:
-

Het aanbieden van passend onderwijs
Ouderparticipatie op school
De financiën van de MR
Besteding van de oudergelden
Formatieplan
Privacy wetgeving, AVG
Schoolplan
Werkdrukvermindering
Nascholingsplan

Wanneer u vragen heeft over de MR willen we die graag voor u
beantwoorden. U kunt ons allen aanspreken of mailen naar
mrdestromen@scopescholen.nl
U bent ook van harte welkom om een keer een vergadering van de MR mee
te maken. Voor de data en tijden kunt u ons mailen.
Namens de medezeggenschapsraad,

Arjen van Elk
Voorzitter

