Jaarverslag Medezeggenschapsraad Farèlschool
Schooljaar 2018-2019
Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten van de MR in het afgelopen schooljaar.
Vergaderdata
De MR heeft dit jaar vergaderd op:
- 2 oktober 2018
- 5 februari 2019
- 7 mei 2019
- 25 juni 2019
Besproken zaken
• Evaluatie jaarplan 2017-2018
• Definitieve Jaarrekening 2017
• Formatieplan 2019-2020
• R, I en E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie)
• Naschoolse activiteiten
• Groepsresultaten van gemaakte toetsen
• Bestuursakkoordmiddelen
• Vakantieroosters VO en PO
• Schooljaarplan / Schoolverbeteringsplan
• Schoolplan/ Meerjarenbeleidsplan
• Privacywet AVG
• Werkdrukverlagingsgelden
• Ontdekplein
• Fruit in de klassen
• Engelse les
• Protocol hoofdluis
• Protocol social-media
• Anti-pest protocol
• Avondvierdaagse
• Staking van 15 maart
• Probleem rondom vinden invalleerkrachten
• Sollicitatiecommissie adjunct-directeur
• Uitslag enquête (ouder – leerling – leerkracht)
• Schooltijden
• Nieuwe website voor de Farèlschool
Instemming
De MR heeft ingestemd met het volgende:

•
•
•
•
•

Schoolgids
Formatieplan
Begroting en Jaarrekening Ouderraad
Jaarverslag school 2017/2018
Jaarverslag MR 2017/2018

Advies
De MR heeft haar advies uitgesproken over
• Begroting/Beleidsvoornemens Farèlschool 2019
• SOP ( schoolondersteuningsprofiel)
Ter kennisname
De MR heeft kennisgenomen van
• Formatieplaatje 2019-2020
• De onderwerpen van de studiedagen van de leerkrachten
• Afscheid van Petra als groepsleerkracht
• Afscheid van Gerben als adjunct-directeur
• Aannemen van Christiaan de Jong als adjunct-directeur
• Aannemen van Ingeborg van der Windt voor 3,5 dag per week als vaste leerkracht.
• Aannemen van Laura Kuijt voor 1 dag per week als gymleerkracht.
Vastgestelde MR-stukken
- Huishoudelijk regelement
Aftreden en nieuwe leden:
• We hebben in oktober afscheid genomen van Maaike als ouder-MR lid.
• Margriet van Dijk en Marco Guijt zijn in oktober gestart (oudergeleding)
• We hebben in februari afscheid genomen van Max Collon als ouder-MR lid
GMR
MR heeft kennisgenomen van de volgende punten uit de GMR:
- Gesprek met afvaardiging van zowel GMR als Raad van Beheer

