Jaarverslag

2016 – 2017 MR
basisschool

Besproken punten:
Samenstelling en verdeling MR:
De MR van basisschool Coninxhof bestaat dit jaar uit 4 personen: 2
personen vanuit de oudergeleding en 2 personen vanuit de
personeelsgeleding.
De oudergeleding bestaat uit mevrouw Ruth Ebisch, en de heer Pascal
Lucassen.
De personeelsgeleding bestaat uit mevrouw Bea Linssen, mevrouw
Danielle Emonds
Takenverdeling:
Voorzitter:
Plaatsvervangend voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Overige leden:

Ruth Ebisch
Bea Linssen
Bea Linssen
Pascal Lucassen
Daniëlle Emonds
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In het schooljaar 2016-2017 heeft de MR 9 keer vergaderd binnen haar
eigen setting.
Samenwerking tussen de Oudervereniging en de
Medezeggenschapsraad
Met de OV en MR is gesproken over de samenwerking tussen deze beide.
Indien nodig wordt een gezamenlijke vergadering gepland.
Agenda voor de MR
Jaarlijks wordt er in de eerste vergadering een jaaragenda gemaakt. In
de MR komen veel zaken jaarlijks weer aan de orde, zoals de begroting,
de groepsformatie en tussenschoolse opvang en dit jaar Plan Veltum.
Ook wordt er gekeken welke zaken er vanuit de directie aangedragen
worden en welke zaken de MR zelf wil bespreken.
Vanaf nu gaan we de jaaragenda toevoegen bij het jaarverslag.
Jaarverslag van de MR
Een lid van de MR maakt in juni het jaarverslag op. In dit jaarverslag
staan de besproken punten van het afgelopen schooljaar 2016-2017
vernoemd.
Scholing MR
We hebben gepraat over het volgen van een basiscursus bij nieuwe zitting
in de MR.
In principe is de MR een voorstander van het volgen van een basiscursus,
afhankelijk van de persoon en bereidwilligheid hiervan. We zullen het
zeker adviseren aan de personen die nieuw in de MR komen.
Afgelopen jaar heeft er geen scholing plaats gevonden.
Taakverdeling binnen de MR
De leden van de MR hebben de taken en de taakverdeling nog eens goed
bestudeerd en wijzigingen aangebracht.
De vaste taken binnen de MR, zoals die van de voorzitter, secretaris en
penning-meester, zijn vastgesteld. Ook is geregeld welke MR-lid het
jaarverslag schrijft en wie er voor zorgt dat de website up-to-date blijft.
Incidenten op Coninxhof
Als er zich incidenten voordoen op Coninxhof hebben we het volgende
afgesproken:
Incidenten worden als mededeling gedaan tijdens de eerst volgende MR
vergadering. Vanuit de MR-leden kan bij een incident ook zelf gereageerd
worden om helderheid te krijgen of om een signaal door te geven. Als er
een informatieavond / ouderavond gehouden wordt voor een groep
personen, dan wordt dit ook voorgelegd aan de MR (uitnodigen als
toehoorder).
Jaarverslag MR basisschool Coninxhof 2016-2017

Vervanging bij afwezigheid directeur
Bij afwezigheid van onze interim directeur Dhr Henk v Abel worden de
honneurs waargenomen door locatieleider Mevr Danielle Wijnen.
Formatieplan Coninxhof
Het formatieplan is besproken. De MR werd door de directeur op de
hoogte gehouden van de formatie en de ontwikkelingen daar omheen. MR
personeelsdeel heeft ingestemd met het definitieve plan.
Formatieplan 2016-2017
Het formatie plan is binnen de MR besproken en goed gekeurd.
Huisvesting
De vergoeding gebeurt op basis van het aantal leerlingen en niet op basis
van het aantal m². Om enige financiële ondersteuning te creëren maakt
de peuterspeelzaal gebruik van één lokaal. Ook worden de overblijfzaal,
de speelzaal en indien gewenst andere lokalen te huur aangeboden.
Door de leegstand zijn we sinds mei 2016 nauw betrokken bij het Plan
Veltum. De MR wil nauw betrokken blijven bij het Plan Veltum.
Jaarverslag van basisschool Coninxhof
Het jaarverslag is besproken. Het is nog een groeisysteem. Bijvoorbeeld
budget en uitgaven zijn niet overal ingevuld. Gaandeweg de jaren zal dit
wel ingevuld gaan worden.
Jaarplan (koersplan)van basisschool Coninxhof
Hierin staan de gestelde doelen van dit schooljaar. Enkele onderdelen
hiervan zijn door de directeur toegelicht. Hierdoor is het jaarplan voor de
MR leden helder.
Financiële begroting MR
De penningmeester heeft een begroting gemaakt voor het schooljaar
2016-2017 Deze is besproken in de MR en goedgekeurd. Op het einde van
het schooljaar is er een financieel jaarverslag gemaakt door de
penningmeester.
Het bedrag dat de MR van SPOV ontvangt zal op de school rekening
worden gestort.
De rekening van de MR zal worden opgeheven.
Overblijven op Coninxhof
De financiële verantwoording vanuit het overblijven is besproken in de
MR. Het financieel verslag is door de MR goedgekeurd.
Mr is verder niet meer op de hoogte gebracht van het overblijven.
We willen hier wel bij betrokken blijven.
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Begroting van basisschool Coninxhof
De begroting is toegelicht door de directeur. De MR heeft hier samen
kritisch naar gekeken en vragen gesteld. Deze zijn verhelderd. De MR
heeft instemming verleend.
Financiële verantwoording vanuit
het overblijven
Jaarverslag van basisschool
Coninxhof 2016-2017
Jaarplan van basisschool Coninxhof
2016-2017
Trendanalyse 2016-2017
Begroting van Coninxhof 20162017
Begroting van de MR 2016-2017
Formatieplan

Informatief
Ter bespreking
Ter bespreking
Informatief
Instemming MR
Instemming MR
Instemming personeelsdeel van de
MR

Een aantal belangrijke zaken die aan de orde zijn geweest binnen
de MR:
1. Het medicijnprotocol van SPOVenray;
2. Het zorgprofiel van basisschool Coninxhof;
3. Overblijven op basisschool Coninxhof;( dit jaar niet)
4. Het protocol sociale media;
5. De ontwikkelingen m.b.t. ICT;
6. Het vakantierooster voor het schooljaar 2016-2017;
7. De formatie voor het schooljaar 2016-2017;
8. Plan Veltum en de consequenties voor Coninxhof.
9. Koerskaarten
10. Arboplan 2017-2018
Veel van deze onderwerpen zullen het komende schooljaar weer
terugkomen.
Alle verslagen van de MR liggen voor iedereen ter inzage op school. Ook
het financiële overzicht van de MR kan op school ingezien worden.
Wij bedanken Henk van Abel interim directeur van basisschool Coninxhof,
hartelijk voor de constructieve en prettige manier van samenwerken. Wij
hopen dat we ook in het komende jaar weer een open en eerlijke
communicatie zullen hebben.
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Jaarplan 2016-2017
Bij vergadering van de MR is de directeur meestal een deel van de
vergadering aanwezig.
september 2016
 Scholingsbehoefte MR-leden inventariseren en taakverdeling
 Plan Veltum
 Financiën
november 2016
 Formatieoverzicht n.a.v. de teldatum van 1 oktober
 Concept schoolbegroting
 ARBO zaken (pestprotocol, ontruimingsoefeningen, RI&E en Plan van
Aanpak)
 GMR aangelegenheden
 Plan Veltum

december 2016
 Bespreken en vaststellen schoolbegroting
 Vaststellen begroting MR en op welke rekening wordt het geld van
de MR gestort?
 GMR aangelegenheden
 Bespreken en eventueel bijstellen koerskaarten
februari 2016
 Concept formatieplan 2017-2018
 Bespreken van de resultaten van de RI&E en het nieuwe Plan van
Aanpak
 GMR aangelegenheden
maart 2016
 Concept schoolplan 2017
 Bespreken algemene stand van zaken met bevoegd gezag:
organisatorisch en onderwijskundig
 Informatie over het definitieve vakantierooster en de studiedagen
2017-2018.
 Eventueel voorbereiding werving nieuwe MR-leden
 GMR aangelegenheden
april




2017
Evaluatie taken, taakverdeling en functioneren MR
Bespreken en vaststellen koerskaarten 2016-2017
GMR aangelegenheden

16 juni 2017
 GMR aangelegenheden
 Website controleren en bijwerken (eventueel foto)
 Bespreken Plan Veltum
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 Benoeming nieuwe directeur/interim bs Coninxhof
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