JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
maart 2014 tot maart 2015
Algemeen
Het doel van het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de
PCB De Branding te Swifterbant is: ‘Verantwoording afleggen aan de
achterban, welke door de MR leden vertegenwoordigd wordt.’
Samenstelling MR:
Dit jaar bestond de MR uit de volgende leden:
Vanuit het team; Prasanna
Meindert
Marnies (GMR)
Vanuit ouders;

Sept. 2016 aftredend
Sept. 2017 aftredend
Febr. 2016 aftredend

Carla (voorz., GMR voorz.)
Esther
Jolanda (secr.)
Jan

Juni 2016 aftredend
Aug. 2017 aftredend
Juni 2015 aftredend
Aug. 2014 afgetreden

Jan heeft aangegeven vanwege privé omstandigheden niet meer actief
deel te kunnen nemen aan de MR vergaderingen. Via de Bran-dingen
hebben we een nieuw oudergelid gevonden: Esther.
Vanwege de continuïteit hebben we het aan en aftreden van de leden
aangepast naar het begin van het schooljaar. Vanuit de Codenz Academie
kan er aan het begin van het schooljaar een training voor de MR leden
worden gevolgd. Hierdoor is de ontbrekende kennis direct bijgebracht.
Het doel van de MR:
Het adviseren en meebeslissen over besluiten aangaande de organisatie
en inrichting van het onderwijs op De Branding.
Het directeur van de school/stichting is verplicht de (G)MR advies te
vragen bij bepaalde zaken, voor een aantal beleidsbesluiten heeft de
(G)MR (of een deel daarvan) instemmingsrecht.
Wat heeft de MR dit jaar gedaan ?
Wij hebben dit jaar 6 keer vergaderd. De vergaderfrequentie is afgestemd
op de vergaderingen van de GMR, zodat iedereen de stukken op tijd kan
lezen.
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Wat kwam aan de orde (in hoofdlijnen):
-

-

-

Inspectierapport is met de MR besproken.
Onderwijskundig jaarplan
School-ondersteuningsprofiel De Branding
Formatieplan voor schooljaar 2014-2015
Medicijnen protocol
Protocol tussenschoolse opvang De Branding
Uitslag vragenlijst oudertevredenheid
Er is overleg geweest met de twee andere scholen in Swifterbant om
een verandering in schooltijden door te voeren. Op dit moment
staan de scholen hier nog niet open voor. Vandaar dat dit project on
hold is gezet en over een aantal jaren weer door de directeuren,
leerkrachten of MR op gepakt zou kunnen worden.
De MR heeft samen met de directie de financiële situatie van De
Branding doorgenomen. Op diverse punten zijn vragen gesteld en is
antwoord gegeven. We zijn als MR goed op de hoogte gebracht en
blij met het heldere overzicht en de goede resultaten.
De Begroting van 2015 is zonder problemen door de MR
goedgekeurd.
Vanuit de Gemeenschappelijke MR worden de ontwikkelingen van
stichting Codenz nauwlettend gevolgd. De financiële commissie
heeft afgelopen jaar veel tijd besteed aan de financiële situatie; er is
veel duidelijkheid verkregen door deze commissie. In september is
de structuur van de GMR commissies iets aangepast waardoor de
werkbaarheid is verbeterd. De speerpunten op dit moment zijn o.a.
passend onderwijs en personeelsbeleid. Vanwege de nieuwe CAO
voor het onderwijs zal er een en ander veranderen. Er zal bekeken
worden wat deze wijzigingen voor het personeel inhouden. Via de
GMR wordt de eigen MR op de hoogte gehouden.

Wat gaan en of blijven we doen:
-

-

Duidelijke taakverdeling (binnen de MR krijgt een ieder een
deeltaak).
MR profilering, bijvoorbeeld op de website en twee maal per jaar via
de Bran-dingen
Via het email adres van de MR kan iedereen zijn/haar
vragen/opmerkingen naar ons toe sturen en krijgt vervolgens een
antwoord mrdebranding@codenz.nl
Positief kritisch betrokken blijven bij het reilen en zeilen binnen en
rondom de Branding.
Wat verder door het bestuur ter tafel wordt gebracht.

Namens de medezeggenschapsraad van PCB De Branding.
Carla (voorzitter)
MRdebranding@codenz.nl
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