Jaarverslag MR 2015-2016
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van
basisschool Petrus en Paulus over het schooljaar 2015-2016. We geven in dit
jaarverslag aan wie er zitting hadden in de MR en waar we ons mee bezig
hebben gehouden.

(vlnr: Manja Janssen, Monique Hogenboom, Silvy van Oostrum, Shirley Schoonderwalt,
Yvonne Meex en Ton Franssen)

Samenstelling
In het schooljaar 2015-2016 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
Monique Hogenboom
Shirley Schoonderwalt
Manja Janssen

voorzitter
secretaris
penningmeester

Wanneer hebben wij vergaderd?
In het schooljaar 2015-2016 heeft de MR negen keer vergaderd. De
vergaderingen vonden plaats op 1 september 2015, 1 oktober 2015,
17 november 2015, 13 januari 2016, 16 februari 2016, 8 maart 2016, 19 april
2016, 21 juni 2016 en 5 juli 2016.
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 resultaten over het schooljaar 20142015 zijn op hoofdlijnen door de directie aan de MR toegelicht en
besproken.



Huishoudelijk reglement
De MR heeft een Huishoudelijk Reglement opgesteld. Dit Reglement is
een overeenkomst tussen het schoolbestuur en de MR over de wijze
waarop de medezeggenschap binnen de school gestalte krijgt.
Hiermee is voldaan aan het voorschrift van de Wet Medezeggenschap
Onderwijs (WMO).



GMR
Na de gehouden GMR verkiezingen is de heer Rabin Hoex de nieuwe
contactpersoon voor onze school. De MR heeft een
kennismakingsgesprek met hem gevoerd.



Vacatiegelden naar schoolbibliotheek
Ieder MR lid van de oudergeleding, ontvangt een vergoeding voor het
bijwonen van vergaderingen, dit zijn de zgn. vacatiegelden. De
huidige oudergeleding heeft besloten haar volledige vacatiegelden te
schenken aan schoolbibliotheek Bieb en Pow. Hiermee is weer een
groot aantal boeken aangeschaft.



Bijdrage Leesplenkse
Met ingang van dit schooljaar schrijft de MR in iedere uitgave van het
Leesplenkske een bericht. Zo kunnen we alle ouders bereiken en hen
berichten over de laatste ontwikkelingen.



Gezamenlijke vergadering OR
Op 13 januari 2016 vond er een gezamenlijke vergadering met de OR
plaats. Dit oud gebruik is hiermee weer nieuw leven ingeblazen.



Begroting
De concept-begroting is door de directie aan de MR toegelicht. Ook
de MR heeft haar begrotingsvoorstel bij de directie ingediend.



Deelname in benoemingsadviescommissie
Naar aanleiding van het vertrek van leerkracht Monique Knubben, is
een benoemingsadviescommissie (BAC) geformeerd om zo de
ontstane vacature in groepen 2 en 3 op te vullen. De voorzitter van de
MR had zitting in de BAC.



Voorschoolse en naschoolse opvang
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 zal er gestart worden met
BSO in het eigen schoolgebouw. De interesse voor de BSO is
geïnventariseerd door middel van een behoeftepeiling. De opvang zal
worden verzorgd door Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht.



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 2016/2017, naast de groepen 6 en 7, tevens een
combinatiegroep 6/7 te vormen.



Vakantierooster
De MR heeft positief geadviseerd op het vakantierooster.

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.

