Jaarverslag medezeggenschapsraad Dreefschool 2017 - 2018
Inleiding:
In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen waarmee de MR van de
Dreefschool zich in het schooljaar 2017 – 2018 heeft beziggehouden.

Samenstelling:
Dafne Sartorius, Caston Kroon 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 2017 – 2018 6 vergaderingen geweest ( 19/10 – 7/11 – 29/1 – 5/4 –
11/6 en 28/6 ). 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werkdrukverlaging & stakingen
Besteding gelden werkdrukverlaging & staking
Terugkoppeling van GMR aan MR
Inhoud schoolgids
Verkeersveiligheid Dreef en Kleine Houtweg
Herinrichting Dreef
Jubileumjaar Dreefschool
Prognoses en huisvesting
Team en TSO
Onderhoud en brandpreventie/vluchtroutes
Schoudercom
Evaluatie festiviteiten

Onderwerpen die per vergadering aan de orde zijn geweest:
Tijdens de vergadering van 19 oktober 2017 is onder meer gesproken over:
•
•

Het nieuwe MR-lid: Caston.
Nieuwe schoolgids 2017-2018

•
•
•
•
•

Financiële verantwoording TSO
Evaluatie stakingsdag
Formatie; invulling onverwachte en langere ziektegevallen
Eerste evaluatie gebruik Schoudercom als nieuw communicatiemedium
Aanvang en invulling werkzaamheden aan de Dreef

Tijdens de vergadering van 7 december 2017 is onder meer gesproken over:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kwaliteitsjaarplan 2017-2018
Financiën OR en decharge penningmeester v.w.b. vorig schooljaar
Aanstaande staking; financiële regeling stakende leerkrachten
Personeelswisselingen
Nieuw medicijnprotocol Salomo
Verkeersveiligheid rond beide vestigingenTijdens 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 29 januari 2018 is onder meer gesproken over:
•
•
•
•
•

Evaluatie kerstviering 2017
Herinrichting Dreef
Normering Argus Clou / vaststelling leerniveau
Leerlingenaantal / lokalenbezetting
Samenstelling MT

Tijdens de vergadering van 5 mei 2018 is onder meer gesproken over:
•
•
•
•
•
•
•

Besteding werkdrukverlagingsgelden, suggesties/bestedingen
Formatie 2018 - 2019
Nieuwe samenstelling MT
Herinrichting Dreef (Kiss & Ride strook)
Opvolging MR – Benno (ouder) & Dafne (leerkracht)
Vertrek / vervanging juf Donna
Besteding zorggelden passend onderwijs

Tijdens de vergadering van 11 juni 2016 is onder meer gesproken over:
•

Formatie 2018 - 2019

•
•
•
•
•
•

Werkdrukverlaging; invulling en besteding gelden
Opvolging en samenstelling MR 2017 - 2018 (leerkracht- en oudergeleding)
Vakantierooster / studiedagen 2018 - 2019
Veiligheidsplan
Jubileum Dreefschool
Privacywet (AVG)

Tijdens de vergadering van 28 juni 2018 is onder meer gesproken over:
•
•
•

Formatie 2018-2019
Opvolging MR-leden
Deelraad Internationale School (ISH)

Goedkeuringen:
Financiele verantwoording (2016 – 2017) en begroting (2017 – 2018) TSO
Schoolgids
Financiële verantwoording (2016 – 2017) en begroting (2017-2018) OR
Veiligheidsplan
Vakantierooster 2018 – 2019
Jaarverslag MR over jaar 2016 – 2017

Opgesteld door Minke Sluiter, 2018

