Jaarplan Medezeggenschapsraad Basisschool Op de Horst 2016 -2017
Hoofdstuk 1

Missie en visie

Wij willen door middel van de medezeggenschap bijdragen aan een prettige en veilige omgeving
voor kinderen en leerkrachten. We willen een aantal onderwerpen expliciet benoemen en ons
daarvoor gaan inzetten (zie hoofdstuk 3) en de voortgang daarvan bewaken zodat het beoogde
resultaat wordt behaald.
Hoofdstuk 2

Samenstelling en taakverdeling

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. Momenteel heeft de
MR de volgende leden:
Vanuit de leerkrachten: Eelke van der Groes en Yvonne Janssen-Groesbeek (secretaris).
Vanuit de ouders: Irma van de Scheur (voorzitter) en Ton Helmond.
De voorzitter stelt tijdig een agenda op voor iedere vergadering en de secretaris verzorgt de notulen.
Irma is tevens lid van de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de basisscholen
in Groesbeek die zijn ondergebracht in het SPOG (Stichting Primair Onderwijs Groesbeek).
Hoofdstuk 3

Onderwerpen en prioriteiten

De volgende zaken vinden wij van belang om dit jaar (extra) aandacht aan te besteden:






Onderzoek verandering schooltijden
Begroting en jaarrekening
Gezonde school
Formatie / krimp
Tevredenheidsonderzoek

Hoofdstuk 4

Jaarplanning

De vergadermomenten en onderwerpen in het schooljaar 2016 - 2017 zijn:

20 september -jaarverslag MR schooljaar 2015-2016
-jaarplanplan 2016-2017
-voortgang passend onderwijs / wijziging IB-structuur
-proces onderzoek verandering schooltijden en de rol van de MR hierin
8 november

-schooltijden
-gezonde school

7 februari

- algemene zaken: schoolverzuim, aantal leerlingen, TSO, NSO, peuterspeelzaal
- begroting
- mogelijkheden voor invoering driehoeksgesprek (kind, leerkracht, ouder)

9 mei

- organisatie en ontwikkelingen die van belang zijn voor de indeling van de groepen
en de formatie

13 juni

- formatie
-studiedagen 2017-2018
-jaarrekening

Datum bespreking tevredenheidsonderzoek nader te bepalen.

Hoofdstuk 5

Tot slot

Wij denken dat wij met behulp van dit jaarplan samen met de school kunnen bijdragen aan een
prettige leer- en werkomgeving voor de leerlingen en het team.
Dit jaarplan is vastgesteld in de vergadering van 20 september 2016,

De voorzitter,

De secretaris,

Irma van de Scheur

Yvonne Janssen Groesbeek

