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Dit is de elfde jaargang van de Medezeggenschapsraad (MR) van OBS Het Woudhuis.
Algemeen
Ouders en leerkrachten praten in de (MR) mee over de inhoud, de uitgaven en de
organisatie van het onderwijs op de school. Dit vooral als sparringpartner. Zo toetsen we
de diverse leerprogramma’s en plannen voor de school.
Het afgelopen schooljaar is de medezeggenschapsraad 5x bijeen geweest om te
vergaderen. Tijdens deze vergaderingen worden diverse beleidszaken en zaken uit de
GMR, de Gemeenschappelijk MR, besproken. Ook het schoolplan is een vast onderwerp
op de agenda. Het is belangrijk om te weten dat de MR vooral een adviesorgaan is.
Belangrijkste agendapunten
• Directie Woudhuis: Er komen diverse zaken en mededelingen vanuit de directie die
ter kennisgeving worden aangenomen, ter goedkeuring worden aangeboden dan wel
van advies worden voorzien. Bijvoorbeeld: vervangingsplannen, financiële zaken
(begroting/meerjarenplan), schoolplan en taakbeleid.
Belangrijkste agenda punt in 2016 was de Formatie & Groepsplanning 2016/2017.
• Algemene zaken die zijn besproken en behandeld: Binnengekomen post, vragen van
ouders of leerkrachten, zaken die goed of niet goed gegaan zijn, vakantieroosters en
financiële zaken.
• Overige zaken: We hebben de OR van adviezen voorzien voor de aanpassing van
de tussen schoolse opvang en bij de implementatie van de TSO-assistent. Tevens
zijn naar mogelijkheden gekeken, in overleg met Leerplein055, Accress en de
gemeente Apldoorn om het kleuterschoolplein te verbeteren. Helaas is ons voorstel
door de gemeente afgewezen.
• GMR: In de GMR worden schooloverstijgende en gemeenschappelijke zaken
besproken. Hierbij gaat het onder meer over het budget voor de MRen, de algemene
statuten, bestuursformatieplannen, het al dan niet verkrijgen van subsidies en
dergelijke. Door wijzigingen en onderbezetting binnen de GMR is vanaf begin 2016
geen nadere informatie (agenda/notulen) meer door de MR ontvangen en dus
besproken.
Bezetting
De MR bestond deze periode uit de volgende leden:
Eric Brouwer (ouder)
voorzitter
Jeroen van Roon (ouder)
penningmeester
Lidia Wijnbergen (leerkracht)
notulist
Marianne de Jong (leerkracht)
vervanging Lidia tijdens zwangerschapsverlof
Dineke Thomas (leerkracht)
notulist
Jan Willem Broek (ouder)
lid
Vincent Barneveld (leerkracht)
lid
Afgevaardigde GMR:
Ben de Haan (leerkracht)
Tot besluit
Wij willen iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de school.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De MR vergaderingen zijn openbaar, ouders en teamleden zijn van harte welkom.
Om de vergadering goed te laten verlopen is het volgende van belang:
als toehoorders een onderwerp besproken willen zien, dan dient dit voor aanvang van de vergadering
bekend gemaakt te worden.
Toehoorders nemen niet deel aan de vergadering tenzij dit in deze agenda is aangegeven of tijdens
de vergadering wordt besloten.

