Definitief jaarverslag MR De Spiegel 2015-2016
1. Inleiding
De MR heeft als taak het behartigen van de belangen van
ouders en personeel bij de tot stand komen van het
schoolbeleid. In goed overleg met de directie zorgt de MR
ervoor dat de stem van ouders en personeel gehoord wordt.
Daar hebben we ook het afgelopen jaar naar gestreefd.
2. Missie/ visie
Missie: wij willen een gezamenlijke positieve bijdrage leveren aan de doelstellingen
van cbs De Spiegel en voldoen aan de wettelijke verplichtingen in het kader van de
Wet WMO.
Visie: we willen zo open en transparant mogelijk zijn om op die manier onze missie
gestalte te geven. In open en transparant overleg maken wij gebruik van onze
mogelijkheden om advies en instemming te geven met betrekking tot het beleid om
de doelstellingen van de school te realiseren.
3. Samenstelling en organisatie MR
De MR bestaat uit zes leden, drie namens de ouders en drie namens het personeel.
In het jaar 2015/2016 zaten de volgende personen in de MR.
Namens de ouders: Ronald Dubbink (VZ), Herma Kok en Eefke Bosch.
Namens het personeel: Joan Kruithof, Inge Verkouw en Renate Pekkeriet.
De MR heeft het afgelopen jaar in het totaal 7 keer vergaderd. De directeur Max
Bakhuis heeft 4 van deze vergaderingen bijgewoond.
4. Onderwerpen.
De MR heeft de agenda van de vergaderingen ook dit jaar gebaseerd op de
jaarplanner waarin alle punten die gedurende het jaar aan de orde moeten komen
ingepland staan.
Hieronder volgt een beknopt overzicht van punten die het afgelopen schooljaar
binnen de MR aan de orde zijn geweest. Een volledig overzicht van de
vergaderingen is te vinden in de notulen van de MR die op de website van De
Spiegel terug te vinden zijn.
- Continue rooster
Gedurende het schooljaar is intensief gesproken over de invoering van het
continue rooster. Tijdens een ouderavond is aan alle ouders de mogelijkheid
geboden eventuele bezwaren voor de invoeren aan te geven. Geen van de
ouders heeft hierop gereageerd. Mede hierdoor (en de resultaten van de
indertijd gehouden enquête) heeft de MR ingestemd met het doorvoeren van
het continue rooster. Het continue rooster in het schooljaar van 2016-2017
worden ingevoerd. Met de ouders is afgesproken om begin 2017 het continue
rooster te evalueren.
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- Schoolgids, formatie en vakantieregeling:
De schoolgids, formatie en vakantieregeling voor 2015-2016 en onderdelen
daarvan zijn besproken tijdens verschillende MR-vergaderingen. De
uiteindelijke schoolgids, formatie en vakantieregelingen zijn goedgekeurd
door de MR.
- Begroting MR
De kosten van de MR zijn opgenomen in de exploitatie van de school.
- Schoolplan 2015-2019.
Het Schoolplan voor de komende 4 jaar is in het afgelopen jaar inhoudelijk
besproken. Op enkele punten na is het Schoolplan definitief. Met name over
“de stip op de horizon” is van gedachten gewisseld. Afronding zal in het
komende schooljaar plaatsvinden.
- Fusie Dalfsen en Ommen
De fusie tussen Dalfsen en Ommen heeft gedurende het afgelopen jaar meer
vorm gekregen. Streven vanuit PCO Dalfsen is om per 1 januari 2017 te
fuseren.
5. Contact met de MR.
De MR streeft ernaar om zo transparant mogelijk te zijn. Er kan altijd contact worden
opgenomen met één van de MR-leden. Ook zijn de vergaderingen openbaar, u bent
altijd welkom bij een MR-vergadering. De agenda’s en de notulen zijn te vinden op
de website van De Spiegel. Daarnaast heeft de MR een email adres, te weten MR–
despiegel@PCO-dalfsen.nl.
Thema’s voor het jaar 2016/2017
- Evalueren continurooster
- Afronden Schoolplan 2015-2019
- Communicatie met achterban
- Rouleren van de MR-leden
- Fusie Dalfsen/Ommen
- Diverse lopende zaken
Met vriendelijk groet,
Namens de MR.
Ronald Dubbink
Voorzitter MR
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