Jaarverslag medezeggenschapsraad Dreefschool 2016 – 2017
Inleiding:
In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen waarmee de MR van de
Dreefschool zich in het schooljaar 2016 – 2017 heeft beziggehouden.

Samenstelling:
Marianne Habraken, Dafne Sartorius en Corine Kooistra nemen deel vanuit de
docentengeleding.
Vanuit de ouders nemen deel Jasper Dijkstra, Minke Sluiter en Benno de Boer (voorzitter).

Vergaderingen:
Er zijn in het schooljaar 2016 – 2017 6 vergaderingen geweest ( 13/9 – 8/11 – 10/1 – 28/2 –
9/5 en 20/6 ) De notulen zijn (na goedkeuring tijdens de volgende vergadering) op de
website geplaatst.
Het eerste deel van de vergadering is steeds door Jan Vos van Marken bijgewoond.

Terugkerende onderwerpen
In het afgelopen schooljaar is regelmatig over de volgende onderwerpen gesproken:













De verhoging van de ouderbijdrage
Skoolpads/ICT
Terugkoppeling van GMR aan MR
Inhoud schoolgids
Herinrichting van de Dreef
Verkeersveiligheid Dreef en Kleine Houtweg
Prognoses en huisvesting
Team en TSO
Onderhoud en brandpreventie/vluchtroutes
Schoudercom
Evaluatie festiviteiten
Tekort aan invallers

Onderwerpen die per vergadering aan de orde zijn geweest:
Tijdens de vergadering van 13 september 2016 is onder meer gesproken over:


De nieuwe MR-leden: Corine, Minke en Jasper.








De verhoging van de ouderbijdrage met € 7,50 resp. € 10,- i.v.m. de financiering van
het cultuurprogramma en i.v.m. indexering.
De viering van het 100-jarig bestaan van de Dreefschool
Leerlingenaantallen en een door de Gemeente Haarlem ingevoerd nieuw
inschrijfsysteem
Overgang naar nieuw communicatiemedium
Nieuwe schoolgids
Tussen schoolse opvang (TSO)

Tijdens de vergadering van 8 november 2016 is onder meer gesproken over:






Financiën OR en decharge penningmeester v.w.b. vorig schooljaar
De invulling van de Sinterklaasviering
Verkeersveiligheid rond beide vestigingen
Strengere privacyregels en gevolgen daarvan
Invoering Schoudercom voor communicatie met ouders en binnen school

Tijdens de vergadering van 10 januari 2017 is onder meer gesproken over:






Evaluatie van de kerstviering (overall positief, aandachtspunten zicht op ‘podium’,
kosten en orde)
Eerste ervaringen met Schoudercom
Nieuwe invalregels en problemen daarmee
Problemen met Skoolpads
Contact met GMR

Tijdens de vergadering van 28 februari 2017 is onder meer gesproken over:




Het Nieuwe Luizenprotocol
Beleid m.b.t. 10 minutengesprekken
Opvolging mr-leden

Tijdens de vergadering van 9 mei 2017 is onder meer gesproken over:






Het hb-beleid (voor een kleine groep kinderen en met name bedoeld om de
onderpresteerders er tussenuit te halen). Invoering zal plaatsvinden vanaf het
schooljaar 2017/2018
Schoonmaak toiletten rond vakantieperiodes
Instapmoment 4-jarigen
Ontwikkelingen op ICT-gebied

Tijdens de vergadering van 20 juni 2017 is onder meer gesproken over:






Ontwikkelingen op ICT-gebied
Formatie 2017/2018
Opvolging en samenstelling MR 2017/2018 (Caston Kroon volgt Marianne op)
Onderhoud en brandpreventie/vluchtroutes
Tekort aan TSO-krachten

Goedkeuringen:
Verhoging ouderbijdrage
Begroting TSO 2016 -2017
Schoolgids
Concept begroting OR 2016-2017
Aangepast luizenprotocol
Nieuw hb-beleid
Vakantierooster 2017 – 2018
Jaarverslag MR over jaar 2015 – 2016

Opgesteld door Benno de Boer, 2018

