Jaarverslag 2018-2019 medezeggenschapsraad o.b.s. De Wierde
Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR)
De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, indien mogelijk in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk
van het aantal leerlingen. Het afgelopen jaar bestond de MR uit de volgende leden:
Mark Jan Ineke (og) – voorzitter
Vanessa Frankes (pg) – secretaris
Floris Knot - lid(og) /GMR/voorzitter overblijfcommissie
Frounie Borgman (pg) – lid
(og = oudergeleding / pg = personeelsgeleding)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR is de overkoepelende medezeggenschapsraad van Lauwers en Eems waarin elke MR van alle bij Lauwers en
Eems behorende basisscholen is vertegenwoordigd. In de GMR worden bovenschoolse zaken besproken. Dit zijn
onderwerpen die voor alle basisscholen van Lauwers en Eems gelden. Floris Knot was afgelopen jaar
vertegenwoordiger van o.b.s. De Wierde in de GMR.

Rol schoolleider
De MR werkt heel nauw samen met de schoolleider. Samen wordt het beste voor school nagestreefd. De
schoolleider heeft een actieve rol binnen de MR, echter maakt geen deel uit van de MR. Dit betekent dat de
schoolleider meepraat en adviseert, maar geen stemrecht heeft.

Doel Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waar in
de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt
voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het
bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en
adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze
behartigd. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school
op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.

Uitoefening instemming- en adviesrecht Medezeggenschapsraad (MR)
De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het
schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies
geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen
waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten
niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke
Klachtencommissie.
Het afgelopen jaar heeft de MR onder andere over de volgende onderwerpen advies of instemming gegeven:
-

Formatieplan
Schoolplan
Schoolgids
Wijzigingen in het aanbod van G.V.O. & H.V.O. onderwijs
Toestemming publicatie Media
Kwink (methode voor sociaal emotioneel leren)
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Andere belangrijke punten die het afgelopen schooljaar door de MR zijn besproken zijn:
-

Onderwijskundige vernieuwingen
Communicatie richting ouders
Muziekimpuls onderwijs
Evaluatie IKC De Wierde
VVE subsidie
Jaarplanning MR
Schooljaarplan
(bijna) Verkiezingen MR leden
Protocol “vervanging bij ziekte”
Invoering Parro App

Daarnaast heeft de MR samen met de vertegenwoordiger van o.b.s. De Wierde in de GMR een standpunt
ingenomen voor alle overkoepelende GMR onderwerpen. De belangrijkste onderwerpen waarover de MR
afgelopen jaar een standpunt heeft ingenomen waren:
-

CAO personeel
Vakantieplanning
Bestuursformatieplan
Inzicht in financieel resultaat o.b.s. De Wierde

Openbaarheid
Zoals eerder aangegeven probeert de MR een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle
betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren. Het afgelopen jaar heeft de MR
zes keer vergaderd. Alle vergaderingen waren openbaar. Alleen als er specifiek over personen gesproken werd,
kreeg de vergadering een besloten karakter. De agenda van de eerstkomende en de notulen van alle vorige
vergaderingen zijn terug te vinden op de MR-pagina op de schoolwebsite. Daarnaast worden de vergaderingen
aangekondigd in de nieuwsbrief van school, “Wierdenieuws”.

Relatie met andere organen binnen school
Overblijfcommissie
De overblijfcommissie wordt voorgezeten door een van de ouders uit de MR. Afgelopen jaar was Floris Knot,
voorzitter. Een belangrijk punt is de financiële situatie van de overblijfcommissie. Door de inhuur van de
pedagogisch medewerkers via Thuishuis Klein is fijn, heeft de overblijf nu meer kosten dan inkomsten. Het gevolg
hiervan is dat de overblijf inteert op haar reserves.
Ouderraad (OR)
De OR en MR werken apart van elkaar. Alleen de jaarvergadering is een gezamenlijke activiteit.
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