Jaarverslag Gezamenlijke MZR Hildebrand en M.L. Kingschool 2015-2016
Samenstelling:
Namens de
oudergeleding:

Namens de
leerkrachtgeleding:

Toehoorster namens de
GMR
Adviseur

Voor de M. L.
Kingschool
Nicole van der Sterren
(voorzitster)
Sandra Krol
Erik Andersen
Brenda Schavenmaker
Karin de Ridder
Reinier van den
Oever(secretaris)
Jelske van Langeraad

Voor de
Hildebrandschool
Joost van Ravensteyn
Vacature

Ciske van Son
Astrid Hers

Cathelijne Thomas

 Dit jaarverslag beschrijft wat er het afgelopen schooljaar in de
medezeggenschapsraad aan de orde is geweest. Dit schooljaar is de MR zes
keer bij elkaar geweest. Van alle vergaderingen zijn notulen gemaakt. Deze
kunnen op school worden ingezien in de MZR- map die bij de administratrice
van de school in de kast staat
 Ook afgelopen jaar hebben beide MZR-en gezamenlijk vergaderd. Er zijn
weinig agendapunten geweest die apart besproken werden. Wel hebben we
de agenda punten zo verdeeld dat in het eerste deel van de vergadering
Jelske van Langeraad en Cathelijne Thomas wel aanwezig waren en bij laatste
vergaderpunten niet meer. Jammer was dat we van Edwin Gieske afscheid
moesten nemen zodat er bijna blijvend een vacature voor de Hildebrandoudergeleding bestaat.
 Er is een gezamenlijk MR-reglement en ook een gezamenlijk huishoudelijk
reglement samengesteld. Beide zijn in te zien in eerder genoemde MZR-map.
In dit reglement kwam naar voren dat MZR-leden na drie jaar hun plaats
beschikbaar moeten stellen. Dit zou op dit moment de onwenselijke
werksituatie opleveren dat we komend jaar met een volledig nieuwe
bezetting moeten gaan werken. Er is gekozen voor een overgangsregeling
waarbij per jaar van beide scholen en van beide geledingen slechts een
persoon zijn plaats beschikbaar stelt. Als iemand herkozen wordt komt hij/zij
onderaan de lijst van afvloeiing.

 Zoals gebruikelijk zijn schoolplannen, schoolgidsen en de begrotingen van
2015-2016 aan de orde geweest en waar mogelijk goedgekeurd. Door een
veranderende cao en het laat aanleveren van stukken door het bestuur moet
een en ander nog verder bekeken worden.
 De school heeft weinig invloed op de vaak onveilige verkeerssituatie rond de
school. Erik Andersen heeft middels buurtoverleg een positieve invloed
gehad op de verkeersituatie rond het inmiddels afgebroken oude gebouw.
 Aan het eind van het schooljaar telde de M. L. King voldoende leerlingen om
met de huidige groepsindeling verder te kunnen gaan. Wel zijn er twee
groepen drie geformeerd. De schoolleiding, het team en de MZR hebben
zich hard gemaakt om ook op de Hildebrand met drie groepen te kunnen
blijven werken. Het bestuur is daarmee akkoord gegaan.
 Verder zijn de volgende punten besproken in de MR:
 Schoolreis en de betaling daarvan. Alle kinderen van beide scholen zijn
meegegaan.
 De ouderbijdrage. Op beide scholen gaat het betalen van de
ouderbijdrage erg goed.
 De website is nu eindelijk van de grond gekomen en kan gevuld gaan
worden.
 De MZR is er mee akkoord gegaan dat alle ouderinformatie middels
Digiduif verloopt.
 De MZR is akkoord gegaan met het rooster voor vakantie- en studiedagen.
 De “klassenouder” is nieuw leven ingeblazen.
 Aan religieuze feesten wordt wel aandacht besteed maar ze worden niet
gevierd.
 'Het team heeft gekozen om dit jaar het taakbeleid ( alle werkzaamheden
die naast de eigenlijke lesgeeftaak gedaan moeten worden) volgens het
'oude' basismodel uit te blijven voeren. Dit zal geëvalueerd gaan worden.
September 2016
Reinier van den Oever
secretaris

