Jaarverslag MR BO 2012-2013
Door middel van dit jaarverslag wil de MR BO verantwoording afleggen aan haar achterban
(ouders en medewerkers), schoolleiding en bestuur over haar activiteiten in het schooljaar
2012-2013.
De missie van de MR is:
De MR wil op financieel, educatief en organisatorisch gebied namens ouders en medewerkers
binnen de wettelijke kaders op een professionele en proactieve wijze samen met schoolleiding en
bestuur de Werkplaats versterken
De MR kwam in het schooljaar 2012-2013 negen keer bijeen.
Samenstelling MR 2012-2013
Personeelsgeleding
- Wendy Baas (medewerker 1/2) / Anita van Dommelen (medewerker 1/2) secretaris
- Margot Eweg (medewerker 3/4) notulist
- Ronald Hilbers (medewerker 7/8)
- Teus van Wettum (medewerker 3/4)
Oudergeleding
- Diane de Smit (voorzitter)
- Luciënne Askes
- Afke Koek
- Joris Timmers
De portefeuille is onlangs als volgt over de leden verdeeld:
· Personeelsbeleid: Ronald Hilbers
· Formatieplan: Teus van Wettum
· Communicatie: Luciënne Askes en Margot Eweg
· Schoolgids: Afke Koek
· Schoolplan: Afke Koek
· Onderwijsbeleid: Afke Koek en Ronald Hilbers
· Gebouwen/terreinen: Diane de Smit
· ICT: Afke Koek
· Enquête ouders/werkers: Luciënne Askes en Ronald Hilbers
· Ouderbijdrage: Luciënne Askes en Teus van Wettum
· Reglement/statuten: Joris Timmers
· Zorgplan: Margot Eweg
· Pestbeleid: Diane de Smit en Margot Eweg
· GMR: Joris Timmers
· Buitenschoolse activiteiten:
· Buitenschoolse opvang:
Bij vrijwel alle MR-vergaderingen was de schooldirectie van de basisschool in persoon van
Jeroen Goes of Karin Raaijmakers aanwezig.
Genomen besluiten
De MR heeft in het schooljaar 2012-2013, conform haar bevoegdheden op grond van de Wet
Medezeggenschap op Scholen (WMS), de volgende besluiten genomen:

-

Ronald Hilbers, Teus van Wettum, Diane de Smit en Luciënne Askes zijn naast MR lid
ook GMR lid als vertegenwoordigers van het BO ( MR vergadering 24 sept. 2012)
Instemming met instroomgroep bij de kleuters onder voorwaarde dat de ingestroomde
kleuters tot het einde van het jaar in de instroomgroep blijven ( MR vergadering 24 sept.
2012)
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-

Instemming met verantwoording ouderbijdragen 2011 (MR vergadering 17 december
2012)
De MR stemt bij meerderheid in met het concept-jaarrooster waarin een nieuwe indeling
van studiedagen is opgenomen. De MR wil deze nieuwe indeling graag aan het eind van
schooljaar 2013-2014 evalueren. (MR vergadering 25 maart 2013)
De MR stemt in met meldcode huiselijk geweld (MR vergadering 27 mei 2013)
De MR stemt in met professionaliseringsplan nascholing medewerkers (MR vergadering
27 mei 2013)

Verantwoording ouderbijdrage 2012
Het boekjaar 2012 is afgesloten. En de verantwoording is conform de begroting die door de
directie aan de MR is afgegeven. Voor de begroting van 2013 is het volgende afgesproken:
Door de directie is opnieuw gekeken naar de besteding van de gelden van de ouderbijdragen. De
directie heeft een nieuwe besteding aan de Medezeggenschapsraad voorgesteld. Vanaf 2013
worden de ouderbijdragen geoormerkt aan de volgende bestedingen:
Vakonderwijs muziek, dans en natuur
Gedeeltelijk (was volledig) het gymonderwijs
Kampbijdragen
Een aantal posten die voorheen door de ouderbijdragen konden worden betaald, vallen nu onder
de besteding van de gelden vanuit het reguliere onderwijsbudget, waaronder:

-

Systeembeheer
Secretariaat
Afschrijving gebouw

Op deze wijze is de directie van mening tegemoet te komen aan een nog transparantere wijze
van besteding van de ouderbijdrage.
De MR heeft met deze nieuwe begroting ingestemd.
Formatieplan 2013-2014 conform meerjarenformatieplan wat al eerder door ons is goedgekeurd.
In het Formatieplan wordt een overzicht en toelichting gegeven van de ontvangen gelden voor
personeel van het ministerie en de kosten voor personeel. Daarnaast wordt een concrete
invulling van het personeelsbestand gegeven voor het komende schooljaar. MR heeft
instemmingsrecht betreffende aantal fte. Aantal fte voor 2013-2014 is niet afwijkend ten opzichte
van meerjarenformatieplan. Dus geen MR instemming voor dit punt vereist. (zie notulen MRvergadering 27 mei 2013).
Overige onderwerpen in het kader van de WMS
In het kader van de Wet Medezeggenschap op Scholen werden verder de volgende onderwerpen
aan de MR voorgelegd:
- Begroting BO 2013-2017 (informatierecht).
- ICT skoolmates
- Engels op het BO
- Nieuwbouw en daarmee gepaard gaande onderwijsvernieuwing
- Financieel overzicht van het professionaliseringsplan en beschrijving van de studiedagen
voor teamleiders, en schoolteam
- Uitslag medewerkerstevredenheidsonderzoek
MR intern
Naast aandacht voor de WMS onderwerpen heeft de MR het afgelopen jaar nog een aantal
andere zaken ter hand genomen. Onderstaand een kort verslag van de meest in het oog
springen zaken:
Automatiseren van leerling-formulieren
Dit onderdeel is succesvol doorgevoerd.
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Kerstvoetbaltoernooi:
Was een succes en zal dit jaar ook weer plaatsvinden.
Verantwoording MR-uitgaven
Op 14 januari 2013 heeft de MR voorafgaand aan de vergadering gegeten voor € 182,90 in de
Griffel in de Bilt.
Speerpunten MR 2013-2014
- ICT
- Sociale Media
- Communicatie onderwijsconcept nieuwbouw
- Ouderhulp (o.a. beroepenpresentatie)
- Engels
- Combinatie werkende ouders en ouderhulp

Juni 2013,
Namens de MR
Afke Koek
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