Jaarverslag
Medezeggenschapsraad

2013 – 2014

De medezeggenschapsraad
De MR geeft samen met de directie van de school en in samenspraak met
de ouderraad, het beleid van de school gestalte.
De MR heeft tot taak openheid, openbaarheid en onderling overleg in de
school te bevorderen. Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar. Alle
vergaderdata, notulen en agenda zijn na te lezen op www.bsoventje.nl.
De MR bespreekt allerlei schoolzaken. Daarbij kunt u denken aan
resultaten van onderwerpen, die besproken zijn in het ouderpanel of in de
ouderraad. Zij geeft adviezen aan directie en zij heeft ook een
meebeslissende stem.
In het MR-reglement staat precies aangegeven over welke zaken de
directie de instemming van de MR nodig heeft en waarvoor zij advies moet
vragen.
De MR van bs Oventje bestaat uit 4 leden:
Namens het onderwijzend personeel hadden in het jaar 2013-2014 Anita
Jacobs en Maria van Dongen zitting in de MR.
Namens de ouders hadden Benita van Dijck en Wendy Cornelissen zitting
in de MR.
Taakverdeling
De taakverdeling van de MR-leden was als volgt:
Maria: voorzitter, Benita: secretaris, Anita: financiën, Benita en Wendy
notulant.
GMR
Behalve de MR is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de
GMR.
OPTIMUS Primair onderwijs heeft 33 scholen onder haar hoede. De GMR
bestaat uit 14 personen; 7 ouders en 7 personeelsleden. Zij
vertegenwoordigen alle scholen. Niet alle scholen die onder het bestuur
van OPTIMUS Primair onderwijs vallen hebben dus een rechtstreekse
vertegenwoordiger in de GMR. Voor verdere informatie verwijzen wij u
naar het jaarverslag van de GMR, dat u kunt vinden op de site van
Optimus.

Tijdens de MR vergaderingen zijn de volgende punten besproken:




























De praktische informatiegids
Vacatievergoeding
Activiteitenplan en begroting
Het ouderpanel/ouderraad
Schoolbegroting
Vakantierooster
Formatieplan
Huishoudelijk reglement
Schoolgids
Presentatie MR
Opknappen schoolplein
Excellente scholen
Informatieavond
Enquête schooltijden
BVL (Brabants veiligheidslabel)
Huisbezoek
5 gelijke dagenmodel
Pestprotocol
Communicatie GMR
Mobiliteitsbeleid
Schoolondersteuningsprofiel
Samenwerkingsovereenkomst
Vacature directie
Schooltoetskaart
Gedragsprotocol
Vragenlijst 10 min. gesprekken
Zorgplan
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