Jaarverslag Medezeggenschapsraad Vondelschool schooljaar 2015-2016.
----------------------------------------------------------------------------------------------Hier kan je lezen welke activiteiten de MR het afgelopen schooljaar heeft ondernomen om
haar betrokkenheid zo optimaal mogelijk uit te voeren.
Samenstelling MR 2015-2016
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten:
- Voorzitter: Yurry Hendriks (ouder)
- Secretaris: Rik van der Horst (team)
- Ouderleden: Rob Ebeling en Maarten Richel
- Teamleden: Margriet Vroege en Marcel Veldhuyzen
Wisseling in de bezetting komend schooljaar;
- In de ouderbezetting komt geen wisseling omdat zij voor 3 jaar plaatsnemen.
- In de leerkrachtengeleding zijn Margriet Vroege en Marcel Veldhuyzen herkozen
voor de komende 2 jaar.
We hebben kortom een goede continuiteit van de leden dit jaar. Ervaring opdoen en de
gewenste input geven kan immers een goed beleid zijn.
Bijeenkomsten
Afgelopen schooljaar heeft de MR 9 keer vergaderd, te weten op en met:
- 24 augustus MR oudergeleding
- 25 augustus gesprek met schoolinspectie
- 15 september MR
- 30 november MR
- 10 december MR met Bestuur
- 30 maart MR
- 7 april MR met Bestuur
- 16 juni MR
- 23 juni MR met Bestuur
Waar heeft de MR zich mee bezig gehouden ?
Instemming
Voor bepaalde onderwerpen moet het Bestuur aan de MR instemming vragen om het
voorgenomen besluit direct te kunnen uitvoeren. Dit schooljaar waren dat:
- Het financieel formatieplan;
- De vakantieregeling inclusief studiedagen;
- Ouderbijdrage;
- Schoolplan;
- Schoolgids.

Advies
Met betrekking tot andere onderwerpen kan de MR haar advies aan het Bestuur geven. Dit
kan zowel gevraagd als ongevraagd. Het bestuur kan hiermee doen wat ze wil.
Advies is gegeven over onder andere:
- Begroting;
- Schoolgrootte en plaatsingsbeleid leerlingen;
- Meerjarenbegroting;
- Verhuur gymzaal aan judoschool;
- Zorg voor onder- en overpresteerders.
Werkgroepen.
De leden van de MR worden doorgaans vaak gevraagd om zitting te nemen in een
werkgroep. Deze werkgroepen worden opgestart als het noodzakelijk is om bepaalde zaken
te regelen, onderzoeken, op te starten of voor te bereiden.
Sollicitatie
Rik heeft samen met Berber Berghuis (Bestuur) en Annemiek Heggers (interim-directeur) in
de sollicitatiecommissie gezeten voor de nieuwe leerkracht in groep 4.
Tevredenheids-enquete
Maarten heeft in de werkgroep meegewerkt aan het voorbereiden van de enquete. Daarna is
deze uitgegaan zoals jullie wel bekend. Nu is de werkgroep de resultaten aan het bespreken
en filteren zij wat met anderen besproken moet worden en/of waarvan verslag moet worden
gedaan aan wie.
Website
Yurry is bezig met de werkgroep om de website verder op te zetten. Er worden regelmatig
meer stukken op geplaatst zodat met name ouders goed op de hoogte kunnen zijn van alles
wat er op school speelt. Met name voor deze openheid en transparante inzage is voor de
MR een grote rol weggelegd.

Nawoord
We zijn actief en nauw bij de school en alles wat er speelt betrokken. Wil je een onderwerp
besproken hebben, meld het ons. We zijn vaak op school aan te spreken of stel je vraag via
de website: MR@vondelschoolbussum.nl
Namens de MR
Rik van der Horst
secretaris

