Jaarverslag MR Drieluik 2017 - 2018
Het afgelopen jaar is de MR vertegenwoordigd door vier personeelsleden (Heleen de Jong, Marianne
Heesters-Stuivenberg, Saskia van Diemen en Daniela Spruijt / Martijn Plomp) en vier ouders (Manon
Jonker, Akber Khan, Douwe de Vries en Wilbert Reezigt). Bert van der Kooij heeft de rol van
penningmeester vervuld. Saskia en Wilbert hebben het Drieluik vertegenwoordigd binnen de GMR. De
MR heeft acht keer vergaderd.
Binnen de formele taken zijn de volgende items behandeld:
● 1,5 Jaarplan 2017-2018 (½) en 2018-2019 - De MR heeft ingestemd;
● Begroting Drieluik 2018 - De MR heeft ingestemd;
● Bestedingsplan werkdrukgelden - De MR-p heeft ingestemd;
● Formatieplan - De MR-p heeft ingestemd;
● Invoeren IEP eindtoets - De MR heeft ingestemd;
● Schoolgids 2017-2018 - De MR-o heeft ingestemd;
● Schoolondersteuningsprofiel - De MR heeft ingestemd;
De MR heeft verder aandacht besteedt aan de volgende onderwerpen:
● Ouderbetrokkenheid - Het is wederom niet gelukt om samen met de werkgroep “Samen Sterk”
een ouderavond te organiseren. In plaats hiervan heeft de MR onder groepsouders een minienquête uitgestuurd.
● Staking / Werkdruk - De MR is geïnformeerd over de geplande stakingen. Na het
“werkdrukakkoord” en toegekende gelden heeft de MR-p ingestemd met het bestedingsplan.
● Begroting ouderbijdrage / penningmeester - Het seizoen 2016-2017 is afgesloten en het nieuwe
jaar geopend met een positieve balans. De MR heeft eenmalig voor de onder-, midden- en
bovenbouw elk 2000,- Euro beschikbaar gesteld waar duurzaam spelmateriaal voor gekocht kan
worden. Er is een duidelijke uitleg over de besteding van de MR gelden met de ouders gedeeld.
Er is uitgezocht hoe (de administratie rond) het incasseren eenvoudiger kan. Het komende jaar
gaat gekeken worden naar de hoogte van de ouderbijdrage i.v.m. toenemende kosten.
● Veiligheid in en om de school - De MR heeft de uitvoering van het plan van aanpak en acties uit
de risico-inventarisatie gevolgd. Er is gesproken met de gemeente over de onveilige
verkeerssituatie rond de school, dit heeft geresulteerd in een aantal wijzigingen.
● Privacy - Op GMR niveau is dit onderwerp in behandeling. De MR heeft haar zorgen
uitgesproken richting directie bij invoering van de sharepoint omgeving.
● Nieuwe directie - Met de bestuurder van het Prisma is een tussentijdse evaluatie besproken.
● Professionalisering MR - Door het CNV is er wederom een MR trainingsavond verzorgd;
● Kwaliteit van het onderwijs - De directie heeft middels een presentatie aangegeven hoe men de
kwaliteit wil waarborgen.
● MR verkiezingen - Robert Barendse gaat het komende jaar beginnen als MR-o lid. Er is nog een
vacature binnen de MR-p.
Uit de evaluatie van de MR kwam naar voren dat de samenwerking met de nieuwe directie positief is. Er
wordt ook waarde gehecht aan de jaarlijkse MR training die gevolgd wordt. Agenda (meer
beleidsonderwerpen) en taakverdeling behouden de aandacht.
Wilbert Reezigt (voorzitter MR)

