Jaarverslag 2015-2016 Medezeggenschapsraad obs de Feniks
Een school waar je je vleugels kunt uitslaan

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van obs de Feniks van het
schooljaar 2015-2016. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het
afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden.
Wat doet de MR?
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet medezeggenschap op scholen
(WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap; op inspraak. De MR bestaat uit een
afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de
school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs,
geldbesteding, informatie- en communicatietechnologie (ICT), veiligheid op school en de inzet en
raadpleging van ouders in het onderwijs.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies en
instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven,
instemming bekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft
instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan,
schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de
formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor
ouders met vragen of opmerkingen.
Samenstelling
Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen onderdeel
uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De MR van obs de Feniks
bestaat uit zes personen. Drie ouders en drie personeelsleden.
Het afgelopen schooljaar waren dit:
Oudergeleding:
- Soon Ja Laverman: voorzitter
- Evelyn Kuiper: secretaris
- Marcel van den Berg
Personeelsgeleding
Pieter Zwart: afgevaardigde in de GMR (tevens voorzitter van de GMR)
Betsie de Jonge
Dick van der Bij

De MR is zeven keer bijeen geweest.
De agenda werd opgesteld in overleg tussen de voorzitter, de secretaris en de directeur van de
school.
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Scholing
In het schooljaar 2015-2016 zijn twee Mr ouderleden naar het Mr congres van de Vereniging
Openbaar Onderwijs geweest. Op dit congres zijn de nieuwste ontwikkelingen aan de orde geweest
en is gesproken over de toekomst van het onderwijs.


Onderwerpen

De MR behandelde zowel jaarlijks terugkerende punten als eenmalige onderwerpen. Jaarlijks
terugkerende punten zijn o.a. formatieoverzicht, begroting en schoolgids.
Hieronder worden de belangrijkste punten genoemd die dit schooljaar door de MR zijn besproken.
Schoolplan
Belangrijk onderwerp aan het begin van het schooljaar was het vaststellen van het schoolplan.
Het schoolplan is een wettelijk verplicht plan dat in iedere school voor primair en voortgezet
onderwijs aanwezig moet zijn. Het plan beschrijft het beleid dat gaat over de kwaliteit van het
onderwijs. Onderdelen die in het schoolplan beschreven staan zijn o.a. leerstofaanbod, systeem van
zorg en begeleiding, kwaliteitszorg en de missie en visie van de school. Het schoolplan wordt iedere
keer voor een periode van 4 jaar vastgesteld. Het schoolplan is nu weer voor de periode 2015-2019
vastgesteld.
Aanstelling nieuwe directeur
In de periode augustus- december is er een interim directeur op de school geweest. In die periode is
de selectieprocedure opgestart voor een nieuwe directeur. Vanuit de MR heeft een ouder
deelgenomen aan de Benoemingsadvies commissie.
Academische basisschool
Obs de Feniks is een academische basisschool. Afgelopen schooljaar hebben we gesproken over de
meerwaarde en de communicatie hierover.
Daarnaast zijn er onderwerpen die de MR belangrijk vindt en die regelmatig op de agenda
terugkomen. Deze onderwerpen zijn o.a. financiën, communicatie en de kwaliteit. Samen met de
directie probeert de MR mee te denken en advies te geven.


Slotopmerking

De MR heeft haar steentje bij te dragen door advies te geven en kritisch mee te denken. Alle
vergaderingen zijn op een prettige en constructieve manier verlopen.
Dit verslag werd vastgesteld door de MR op 27 september 2016
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