Jaarverslag MR 2014-2015
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van
basisschool Petrus en Paulus over het schooljaar 2014-2015. We geven in dit
jaarverslag aan wie er zitting hadden in de MR en waar we ons mee bezig
hebben gehouden.
Samenstelling
In het schooljaar 2014-2015 bestond de MR uit 6 leden. De samenstelling was
als volgt verdeeld:
Teamgeleding
Ton Franssen
Yvonne Meex
Silvy van Oostrum

leerkracht groep 6
leerkracht groep 1
leerkracht groep 4, notulist

Oudergeleding
Antoine Aben
Monique Hogenboom
Shirley Schoonderwalt

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris

Wanneer hebben wij vergaderd?
In het schooljaar 2014-2015 heeft de MR acht keer vergaderd. De
vergaderingen vonden plaats op 11 november 2014, 22 januari 2015, 3 maart
2015, 21 april 2015, 4 juni 2015, 16 juni 2015, 30 juni 2015 en 13 juli 2015.
De vergaderingen vonden zowel binnen de eigen geleding (ouders en
personeel) plaats, als met de directie.
Wat is er besproken en besloten?
De volgende onderwerpen zijn onder meer aan de orde geweest.


Analyse resultaten leerlingvolgsysteem (LVS)
Petrus en Paulus analyseert jaarlijks de gegevens uit het
leerlingvolgsysteem, onder meer om vast te stellen of de voorgenomen
doelstellingen worden behaald. De reslutaten over het schooljaar 20132014 zijn op hoofdlijnen door de directie aan de MR toegelicht en
besproken.



Schoolondersteuningsprofiel
In het kader van passend onderwijs hebben alle scholen uit het
samenwerkingsverband van MosaLira een schoolondersteuningsprofiel
(SOP) opgesteld. Samen vormen zij de basis van een dekkend aanbod

aan ondersteuningsvoorzieningen in de regio. In het najaar van 2014 is
het schoolondersteuningsprofiel opgesteld voor de Petrus en Paulus
basisschool waarbij de MR advies heeft uitgebracht ten aanzien van de
inhoud hiervan.


Formatieplan (de omvang van het in te zetten personeel) en
groepssamenstelling (aantal groepen en gemiddelde groepsgrootte)
De MR heeft positief geadviseerd ten aanzien van het voornemen om
in schooljaar 2015/2016 een combinatiegroep 5/6 te vormen. Dit
voornemen houdt uitdrukkelijk geen wijziging van de formatie in.



Schoolgids
De MR heeft positief geadviseerd ten aanzien van de schoolgids
waarin de eerder gemaakte aanbevelingen zijn verwerkt.



Vakantierooster
De MR heeft positief geadviseerd op het vakantierooster.



Vacature in MR
In verband met het aftreden van Antoine Aben (ouderlid) hebben we
aan de ouders verzocht zich kandidaat te stellen voor deze vacature.
Op basis hiervan is Manja Jansen als nieuw ouderlid gekozen. Zij zal met
ingang van schooljaar 2015-2016 deel uitmaken van de MR.



Cursus MR
De secretaris heeft de cursus MR-basis gevolgd. De jaarplanning van
deze cursus gebruikt de MR als richtlijn voor het komende schooljaar.



Werving verkeersbrigadiers
Gekeken is naar de mogelijkheid om ook de oversteekplaats op de
Tongerseweg te beveiligen door verkeersbrigadiers. De MR heeft
uitgesproken graag een bijdrage te willen leveren aan de veiligheid op
die plaats. De oudergeleding heeft de instructie door de
politiemedewerker gevolgd.



Voorschoolse en naschoolse opvang
De directie heeft de MR steeds geïnformeerd over de stand van zaken
omtrent de voorschoolse en naschoolse opvang. De gemeente neemt
volgend schooljaar een besluit.

Waar kunt u informatie over uw MR vinden?
Op de website van Kindcentrum Wolder (petrusenpaulus-bs.nl) vindt u
nadere informatie over de taken, werkwijze en huidige samenstelling van de
MR. Hier treft u ook de verslagen aan van de vergaderingen alsmede dit
jaarverslag. U kunt ons ook per e-mail bereiken via mr@petrusenpaulus-bs.nl.

