Jaarverslag 2018-2019
Medezeggenschapsraad De Kroevendonk

Roosendaal, 1 oktober 2019

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de Protestants Christelijke
Basisschool De Kroevendonk voor het schooljaar 2018-2019. In dit jaarverslag beschrijft de MR in
hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden.
Wat doet de MR?
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet medezeggenschap op scholen
(WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap; op inspraak. De MR bestaat uit een
afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de
school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs,
geldbesteding, informatie- en communicatietechnologie (ICT), veiligheid op school en de inzet en
raadpleging van ouders in het onderwijs.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies en
instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming
bekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van
de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het
gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij
vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.
Samenstelling 2018-2019
Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen onderdeel uit
van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De MR van de Kroevendonk
bestaat uit 6 deelnemers; 3 leerkrachten en 3 ouders.
Leerkrachten




Juf Liza Heijkoop
Juf Lotte van den Berg
Juf Desiree Roovers

Ouders




Dhr. Robin Leus, voorzitter
Dhr. Ibrahim Benkhlifa
Dhr. Ralph van der Star

Vergaderingen
De MR heeft een vergaderschema waarin we minimaal 6 maal samenkomen met aansluitend een
vergadering met de directeur-bestuurder. Deze vergadering hebben normaalgesproken plaats op de
dinsdag tussen respectievelijk 19:00 en 20:15 en tussen 20:15 en 22:00 uur. De agenda kent een
aantal terugkerende onderwerpen. Deze hangen logischerwijs af het beschikbaar komen van
informatie op basis van de begrotingscyclus en diverse beleidsonderwerpen. Graag verwijzen wij
naar ons jaarplan waarin de diverse onderwerpen worden genoemd. Daarnaast zijn er gedurende het
schooljaar altijd extra onderwerpen die de kop op steken waarvoor de MR haar formele instemming
of advies moet geven. Deze zullen zoveel mogelijk in de agenda's van tevoren worden gedeeld.
De notulen van de MR zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar en opvraagbaar via de MRleden. In de onderstaande paragraaf worden de belangrijkste onderwerpen kort beschreven.

Ontwikkelingen MR team intern


Zowel de oudergeleding als de leerkrachtengeleding is gedurende 2018-2019 niet gewijzigd.

Besproken onderwerpen in 2018-2019
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