Jaarverslag medezeggenschapsraad basisschool st.
Dionysius te Schinnen 2017-2018
1. Wat is de MR?
De MR is een wettelijk orgaan, te vergelijken met de Ondernemingsraad in bedrijven. Dit betekent dat
de MR wettelijk vastgestelde kaders heeft (Wet Medezeggenschap op Scholen, afgekort WMS). De
bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement, die elke MR conform de Wet
Medezeggenschap op Scholen dient te hebben. Er is ook een huishoudelijk reglement MR, daarin
staat hoe de MR in bepaalde gevallen dient te handelen en zijn een aantal praktische zaken
vastgelegd.
2. Wat doet de MR?
De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage
aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de
zes weken, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Daarbij worden vooral de actuele
ontwikkelingen en plannen van het bestuur behandeld. Deze vergaderingen zijn openbaar voor
ouders van leerlingen van St Dionysius.
In de WMS is vastgelegd dat de MR verschillende bevoegdheden heeft:
 Informatierecht
 recht op overleg
 initiatiefrecht
 adviesrecht
 instemmingsrecht.
Per onderwerp is vastgelegd welk recht van toepassing is. De MR informeert jaarlijks haar achterban
schriftelijk over haar werkzaamheden middels een jaarverslag.
Meer informatie over medezeggenschap op scholen is te vinden op de website www.infowms.nl.
3. Wat is de GMR?
Bij Stichting Innovo, de koepelorganisatie waaronder ook de basisschool St. Dionysius valt, is er een
overkoepelend orgaan genaamd de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (afgekort GMR).
In de GMR zitten vertegenwoordigers van alle Innovo-scholen, dus ook St Dionysius.
De GMR overlegt met het bovenschools management, de algemene directie. Er worden
beleidsmatige zaken besproken en afgestemd voor alle Innovo-scholen. De vergaderingen vinden
gemiddeld eens per zes weken plaats. Deze vergaderingen zijn openbaar voor ouders van leerlingen
van Innovo-scholen.
Meer informatie over Innovo is te vinden op de website www.innovo.nl.
4. De samenstelling van de MR
Wettelijk is vastgelegd dat de MR samengesteld wordt uit enerzijds docenten uit het team
(teamgeleding) en anderzijds ouders van leerlingen (de oudergeleding). De samenstelling van deze
twee geledingen is gelijk. Dit in verband met gelijke kansen bij stemming.
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Door het vertrek van juf Petra en juf Linda uit de teamgeleding, en de toevoeging van juf Danielle
bleef aan de start van het schooljaar een vacature onvervuld. Gedurende het schooljaar heeft ook juf
Kim zich bereid verklaard zitting te nemen in de MR, zodat we weer een voltallige MR hebben. De
samenstelling van de MR St. Dionysius eind schooljaar 2017-2018 is als volgt:
Oudergeleding Gerard Wind
voorzitter
Patrick Coenen
lid en penningmeester
Lynn Franssen
lid en Secretaris
Teamgeleding juf Andrea
lid
Juf Danielle
lid
Juf Kim
lid
5. Verslaglegging en jaarplanning
Voor elke vergadering wordt een agenda opgesteld en deze wordt met de directie van St. Dionysius
afgestemd voorafgaande aan de vergadering. De secretaris maakt van iedere vergadering notulen,
waarin onder andere afspraken vastgelegd worden. Deze notulen worden goedgekeurd in de
eerstvolgende vergadering, waarna ze geplaatst worden op de website van St. Dionysius.
In de jaarplanning is vastgelegd welke onderwerpen wanneer in het jaar behandeld dienen te worden.
Hierbij valt te denken aan de schoolbegroting, formatie, groeiprognoses en beleid. Deze jaarplanning
bepaalt voor een belangrijk gedeelte de agenda van de vergaderingen. Naast deze vastgestelde
punten is er in iedere vergadering ruimte voor actuele zaken die op dat moment aan de orde zijn.

6. Zaken die dit jaar aan de orde zijn geweest
De agenda van de MR kent een aantal vaste onderwerpen die jaarlijks naar voren komen. Dit zijn:
Oktober 2017

Januari 2017

Maart 2017

Mei 2017

Juni 2017

Overlegvergadering:
 Financieel overzicht school voorafgaand jaar
 Nascholingsplan
 Plannen vergaderdata
 School ondersteuningsprofiel
 Samenvatting schooljaarplan
 Terugkoppeling hoofdzaken INNOVO beraad
 MR-samenstelling & verkiezingen
MR-vergadering:
 Cursus MR leden
 Monitorrapportage van november/december
 Leerlingprognose en eventuele gevolgen voor de formatie
 Kadernota nieuwe schooljaar
 Terugkoppeling hoofdzaken INNOVO-beraad
 Schoolveiligheidsplan
 Begroting nieuwe schooljaar
 Hoofdlijnen school(jaar)plan
 Terugkoppeling hoofdzaken INNOVO-beraad
 Rooster vakanties en vrije dagen
 School(jaar)plan
 Terugkoppeling hoofdzaken INNOVO-beraad
 Monitorrapportage maart/april
 Hoogte van de ouderbijdrage
 Schoolgids
 Inrichting nieuwe schooljaar
 Terugkoppeling hoofdzaken INNOVO-beraad
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Naast de algemene, terugkerende onderwerpen zijn er dit jaar ook een aantal specifieke
onderwerpen in de MR-vergaderingen behandeld:
 Nieuwe speelplaats
De afgelopen jaren is het onderwerp “speelplaats” regelmatig besproken in de MR, met
name de stand van de speeltoestellen. Afgelopen schooljaar is de speelplaats opgeknapt met
vrolijke aankleding en nieuwe speeltoestellen, met ondersteuning van een aantal ouders.
 Inlooptijd in de ochtend
In overleg met de MR is het tijdstip waarop de deur in de ochtend open gaat 5 minuten
verlaat, om meer rust in het gebouw te krijgen.
 Evaluatie onrust eind schooljaar 2016-2017
De MR heeft zowel met de groep ouders als met de schoolleiding overlegd. Afgesproken is
om in ieder geval samen te werken aan verbetering, waarbij concreet de volgende zaken
opgepakt zijn:
- MR wordt vaker betrokken bij communicatie naar de ouders
- Instellen van vertrouwenspersonen (1 leerkracht en 1 ouder)
 MR op St. Dionysius
De MR op St. Dionysius is mede vanwege gebrek aan ervaring nog niet optimaal
georganiseerd. Dit schooljaar hebben we daarom een aantal onderwerpen formeler
geregeld:
o Vergaderingen bestaan uit een MR-vergadering (MR intern) en een
overlegvergadering (MR met schoolleiding).
o Alle officieel benodigde documenten zijn opgesteld in op de website beschikbaar
voor inzage.
Daarnaast hebben twee MR-leden een cursus gevolgd (“MR Start” en “MR en begroting”)
om zodoende verdieping van kennis te krijgen. De informatie uit de cursus is ook binnen de
MR gedeeld. Tevens is besloten de MR lid te maken van vereniging van openbaar onderwijs
(VOO).
 Traktatie-beleid
Aangaande het traktatie-beleid heeft er een goede discussie plaats gevonden tussen
oudergeleding en personeelsgeleding. Conclusie was dat de voorstelde wijziging van het
traktatie-beleid gefaseerd ingevoerd zal worden. Dit zal in het komend schooljaar verder
worden besproken.
 Overblijfbegeleiding
Binnen de MR is de overblijfbegeleiding geëvalueerd. Het afgelopen jaar zijn helaas niet op
alle dagen in elke klas overblijfouders beschikbaar geweest. Wel is er een verbetering te zien
geweest ten opzichte van het jaar ervoor. Besloten is om volgend jaar te kijken in hoeverre
ook de stagiaires en assistenten ingezet kunnen worden in de grote pauzes om de
begeleiding voor hun rekening te nemen. Volgend jaar zal dit onderwerp wederom op de
agenda komen.
 Verkiezingen
Dit jaar waren alle ouders aftredend en herkiesbaar. Daarom is er een oproep gedaan aan
ouders zich kandidaat te stellen voor de MR. Bij sluiting van de inschrijfdatum had zich
niemand gemeld, zodat er geen verkiezingen zijn gehouden en de zittende ouders voor een
volgende periode van 3 jaar zijn herkozen.
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