Jaarverslag MR 2017-2018

De Medezeggenschapsraad (MR) van het schooljaar 2017 – 2018 had de volgende samenstelling:
Oudervertegenwoordiging (gekozen) Frouwkje Breur, Rob Mulder en Mascha Denneboom (vz)
Teamleden school
Sabrina Wanner, Remko Pronk en Lydia Karijopawiro
Directeur
Moesin Laghmich agendalid

Schooljaar 2017 – 2018
Vanuit de MR was het schooljaar 2017 -2018 een relatief rustig jaar. De nieuwbouw van de school op
de Delflandlaan is goed verlopen. De ontwikkeling naar een IKC is in een startfase. Het bestuur van
Lucas steunt de ontwikkeling en er zijn vooral veel gesprekken tussen de deelnemers. In het nieuwe
pand zullen de eerste (voorzichtige) stappen gezet worden. De wijziging van signatuur van de school is
in een verkennende fase.
De MR heeft dit schooljaar kleine stappen gezet in verbetering van communicatie. Echter het besluit
vanuit de MR vergadering op 30 november qua publicatie van stukken en informatie zal aankomend
schooljaar uitgevoerd worden. Voor aankomend jaar is dit een speerpunt voor de MR.

Belangrijke onderwerpen schooljaar 2017 – 2018 behandeld in de MR
Jaarplanning MR

De MR werkt blijvend met een jaarplanning. Deze wordt bij de start van het
schooljaar opgesteld. Hierin staan terugkerende onderwerpen, zoals schoolgids,
formatieplan en begroting, maar ook school specifieke onderwerpen (zoals
verhuizing of nieuwbouw). Per onderwerp staat aangegeven of we dit onderwerp
bespreken, advisering of instemming. De jaarplanning 2018 – 2019 zal ook
gepubliceerd worden op de website van school.

Communicatie
vanuit de MR

De MR wil de communicatie over en vanuit de MR verbeteren. Dit jaarverslag is
één van de eerste communicatieacties. Dit schooljaar hebben we weinig tijd
gehad om de verdere plannen te ontwikkelen. Aankomend jaar zijn we
voornemens om de informatie op de website te verbeteren. Daarnaast is de MR
bereikbaar via mail mr@dedijsselbloem.nl

Samenstelling MR
2018 - 2019

Oudervertegenwoordiging
De termijn van Frouwkje Breur is afgelopen. Zij neemt in de laatste MR van het
schooljaar 2017 – 2018 afscheid. Wij danken haar voor haar betrokkenheid en
inzet! Rob Mulder heeft aangegeven dat hij in de loopt van het schooljaar 2018
– 2019 gaat verhuizen en daarmee ook afscheid neemt van de MR. De

verkiezing voor de MR heeft geresulteerd in 2 nieuwe MR-leden die de
oudergeleding komen versterken. Michelle Vogel en Angelique Mooijman zijn
door de ouders gekozen. Michelle start direct in het nieuwe schooljaar en
Angelique stroomt vanaf 2019 in.
Teamleden personeel Dijsselbloem
Inhoudelijke onderwerpen
Begroting 2018
De MR heeft de begroting besproken en ingestemd. De Dijsselbloem is financieel
gezond. De begroting staat voor 90% vast ivm personeelskosten en andere
afspraken op GMR-niveau.
Nieuwbouw/
verhuizing

Elke MR-vergadering is de verhuizing en nieuwbouw aan de orde geweest. De
MR heeft vooral geadviseerd over de communicatie rondom de verhuizing en
nieuwbouw. De nieuwbouw verloopt volgens planning en aankomend schooljaar
zullen we in het nieuwe pand starten.

Naamgeving school

De naamgeving van de nieuwe school is niet vlot gelopen. In eerste instantie
heeft de wedstrijd geen passende namen opgeleverd. Vervolgens is er een
bureau gekozen om te helpen bij het bedenken van een passende naam. Deze
werkwijze heeft opties opgeleverd waar de directie van Lucas niet mee heeft
ingestemd. Er is inmiddels een kort nieuw traject gestart. Het streven is dat in
het najaar de nieuwe naam onthuld kan worden.

IKC

Integraal Kind Centrum
Elke vergadering bespreekt de MR aandachtspunten tav de vorming van het IKC.
Met name de borging van een goede kwaliteit van dienstverlening van en met
alle betrokken partijen is een punt van aandacht. De samenwerking met DAK is
een zorgpunt. Vanuit de MR wordt een verkenning met andere
opvangorganisaties van harte gesteund.

Samenwerking DAK

In het nieuwe pand is de samenwerking met DAK nog belangrijker en
intensiever. Deze afstemming en samenwerking met het bestuur en de
ouderraad van DAK is onderwerp in de MR. Belangrijker nog is dat het bestuur,
de school en opvang hier hard aan werken.

Nieuwe website/app

Dit schooljaar is de nieuwe website van de school gelanceerd. De intentie was
om dit jaar de digiduif te vervangen door een nieuwe app. Echter digiduif wordt
binnenkort geheel vernieuwd. De school geeft de voorkeur om de vernieuwde
digiduif uit te proberen. In de MR wordt hierover gesproken en geadviseerd. De
brede communicatie is een belangrijk aandachtspunt.

Vakantiereglement

De vakanties worden samen met het bestuur en de gemeente opgesteld en
vastgelegd. Voor komend schooljaar zijn er 5 studiedagen voor het hele team en
3 extra studiedagen voor groep 1-2. Dit alles heeft te maken met nieuwe
werkvormen en een nieuwe taalmethode in de kleutergroepen.

Onderwijskundige
projecten/
samenwerking

Het team stelt elk jaar een plan op welke methoden of leerpunten het team wil
oppakken in het betreffende schooljaar. De studiedagen en opleidingen dragen
bij aan de geformuleerde doelstellingen. Dit schooljaar stond in het teken van
toewerken naar de keuze omtrent een nieuwe taalmethodiek (onderbouw) en
een nieuwe leerlijn rekenen (bovenbouw).

Schoolplan

De kleuterbouw gaat van methodisch werken naar thematisch en klassen
doorbrekend werken. In het nieuwe pand is dit beter en met andere
methodieken gewerkt worden, bijv een leerplein. Dit zal zijn gevolgen hebben
voor de groepen 3 tot en met 8.

Formatieplan

Elk jaar wordt de nieuwe formatie kort besproken in de MR.
De oudervertegenwoordiging wordt alleen ingelicht. De vertegenwoordiging
vanuit de school heeft instemmingsrecht.

De MR heeft dit schooljaar 5x vergaderd. Bovengenoemde zijn de vaker terugkerende onderwerpen. Er
zijn meer onderwerpen besproken, zoals bijv. verhuizing, plein bij nieuwe school, de staking in het
basisonderwijs en de wijziging in structuur bij de GMR. De MR heeft ten aanzien van de meeste
onderwerpen informatie danwel adviesrecht.
Besluitenlijst:
Instemmingverzoeken worden in principe besproken in afwezigheid van de
directeur, tenzij we anders besluiten.
We werken in de MR met een jaarplanning. Deze wordt continu aangepast aan de
actualiteit. De jaarplanning van de MR komt elke vergadering terug.

Op de website van school zetten we voortaan de volgende communicatie vanuit de
MR: vergaderdata + agendaonderwerpen met enige duiding. Ook het jaarverslag
wordt via website openbaar. Plus info over de leden + foto
Instemmen margedagen 2018-2019
Instemming formatieplan 2018 – 2019

Besluit
MR 24 -11-2016
Besluit
MR 24 -11-2016
Bekrachtigd
MR 05-10-2017
Besluit
MR 30-11-2017
Besluit
MR 21-06-2018
Besluit teamleden
MR 21-06-2018

Bijlage uitleg MR
Wat is de MR?
In Nederland zijn de medezeggenschapsraden van scholen bekend waarin de ouders van de leerlingen
en de leerkrachten mee praten over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op de school. De
wettelijke basis voor deze medezeggenschapsraden ligt in de Wet medezeggenschap op scholen. Voor
organisaties met meerdere scholen, De Dijsselbloem is één van de scholen binnen Lucas Onderwijs, is
het verplicht om een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen, waarin mensen
van elke geleding vertegenwoordigd zijn.
Rechten, bevoegdheden, plichten
De MR hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur te ontvangen zodat het op
de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.
De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat
betekent deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd.
Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of
aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten
helpen.
De MR heeft het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de
aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de
school.
Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet
medezeggenschap op Scholen (WMS). De plichten van het schoolbestuur hierbij staan in artikel 6 en 8
van de wet. In het medezeggenschapsreglement van een MR is vastgelegd hoe vaak de MR van
samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR. Bij De Dijsselbloem geldt een
zittingsduur van vier jaar.

