Jaarverslag MedezeggenschapsRaad

schooljaar 2017 – 2018

In het schooljaar 2017-2018 hebben 7 MR-vergaderingen plaatsgevonden. Deze
vergaderingen vinden plaats op woensdag ongeveer één keer per maand, in het
hoofdgebouw van De Berkenschutse. De vergaderingen starten om 19.30 uur en duren
tot ongeveer 21.45 uur.
De Oudergeleding van de MedezeggenschapsRaad bestaat uit: mw. Stephanie Goumans,
dhr. Rick van Rooij, dhr. Marc Rutjens en dhr. Hans Schocke.
De Personeelsgeleding van de MedezeggenschapsRaad bestaat uit: mw. Saskia Aussems,
mw. Gerrie Leenders, mw. Louise van den Burg, mw. Franca Thijssen en dhr. Jos de Wit.
De voorzitter is dhr. Jos de Wit en mw. Gerrie Leenders is secretaris.
Vanuit de directie zijn mw. Marije Hertroijs, algemeen directeur, en/of dhr. Bram Krol,
directeur onderwijs tijdens de vergaderingen aanwezig.
Het jaarlijkse overleg met de raad van toezicht en de MR vond plaats in november 2017.
De contourennotitie ‘Leiderschap en organisatie Kempenhaeghe’ is besproken. De
integratie van de ondersteunende diensten verliep naar tevredenheid. Personeel bij
diverse sectoren is nog zoekende.
De huisvesting van De Berkenschutse was een ander bespreekpunt. De kwaliteit van het
gebouw voldoet niet aan de eisen van hedendaags onderwijs. Het ruimtegebrek is en
blijft voorlopig een probleem. De eerste gesprekken met de gemeente over een nieuw
gebouw zijn gaande.
De volgende onderwerpen zijn tijdens de MR-vergaderingen besproken:
 De Contourennotitie ‘Leiderschap en organisatie’ werd vastgesteld. Voor de
definitieve versie tot stand is gekomen heeft de MR aanvullingen en verbeteringen
(tekstueel en inhoudelijk) doorgegeven.
Het document is nog enkele malen besproken door de MR: Halverwege en op het
einde van het schooljaar is geëvalueerd over de stand van zaken. Bij veel van de
ondersteunende diensten verliep de samenwerking voorspoedig. Enkele zaken, zoals
verplichte scholing, zijn nog onderwerp van gesprek binnen een sector.
Bij de ICT wordt nog gezocht naar een juiste vorm van samenwerking. Het koppelen
van software bleek moeilijk, vanwege financiën en verschillende systemen.
Samenwerking gebeurt waar mogelijk.
Bij de technische dienst bestond veel onduidelijkheid over de rollen van personeel dat
in dienst is bij De Berkenschutse. Het proces verloopt stroperig.
 Het protocol veilig schoolklimaat richt zich op de inzet van PBS om een veilig en
positief schoolklimaat te bewerkstelligen. De voltallige MR stemde in.
 Het protocol informatievoorziening gescheiden ouders werd besproken.
Opvallend is dat het protocol afwijkt van het protocol van Kempenhaeghe. Het
document is zorgvuldig en respectvol opgesteld. De informatievoorziening naar beide
ouders is vastgelegd. De MR sprak haar waardering uit over het protocol. Het werd
opgenomen in de schoolgids en op de website geplaatst. De MR stemde in met het
protocol.
 Dit schooljaar is onderzocht of het invoeren van 5 gelijke schooldagen haalbaar is.
Een werkgroep, waarin ook de MR zitting had, heeft een ouder- en personeelsenquête
afgenomen en de data geanalyseerd. Vervolgens is een voorstel, om over te gaan
naar 5 gelijke schooldagen, bij de MR ingebracht. De MR heeft, na het bestuderen
van de cijfers, het voorstel verworpen. Het voorstel van de werkgroep richt zich op de
argumenten van m.n. ouders. De cijfers lieten een ander beeld zien.
 Meerjarenbegroting 2017 – 2021 is toegelicht door het hoofd financiën van De
Berkenschutse. Er zijn gelden gereserveerd voor huisvesting. Het innovatiebudget is
niet opgemaakt. Het budget is gepromoot bij personeel.
De voltallige MR bracht een positief advies uit inzake de Meerjarenbegroting 2018 –
2022.
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De MR werd regelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen op het gebied
van de ouderbetrokkenheid. Door school maatschappelijk werk is het initiatief
genomen om de teams te ondersteunen en van ideeën te voorzien op het gebied van
ouderbetrokkenheid.
De MR stemde in met de beleidsnotitie camerabewaking terreinen. In het begin
van het schooljaar is schade toegebracht aan het gebouw.
De PMR stemde in met de regeling gesprekkencyclus De Berkenschutse.
De PMR stemde in met het professionaliseringsbeleid van De Berkenschutse.
De PMR stemde in met het beleidsdocument Start-, basis- en vakbekwaam.
De voltallige MR stemde in met de taakomschrijving van de functionaris
gegevensbescherming.
De lessentabel 2018-2019 werd ter informatie aangeboden aan de MR. De MR
adviseerde om het voorstel te volgen.
Het bestuursformatieplan 2018-2019 werd ter instemming aangeboden.
De personeelsgeleding van de MR stemde in met het bestuursformatieplan.
De oudergeleding gaf een positief advies inz. het bestuursformatieplan.
Het vakantierooster 2018-2019 is ter instemming aangeboden aan de
personeelsgeleding van de MR. De personeelsgeleding stemde in met het
vakantierooster en de oudergeleding heeft positief geadviseerd.
Het MR-reglement, het huishoudelijk reglement en medezeggenschapsstatuut
van De Berkenschutse werden aangepast, conform de veranderingen in de wet
medezeggenschap scholen.
De begroting van de vrijwillige ouderbijdrage 2018-2019 werd ter instemming
aangeboden aan de oudergeleding van de MR. De OMR stemde in met de vrijwillige
ouderbijdrage 2018-2019. De MR is verheugd dat de kosten voor schoolboeken bij
VSO e en f niet langer in de vrijwillige ouderbijdrage zijn opgenomen. De
Berkenschutse neemt deze kosten voortaan voor haar rekening.
De afspraak is dat een eventuele herinnering aan ouders wordt gestuurd. Pas laat in
het lopende schooljaar, en na een reminder van de MR, wordt deze herinnering
verstuurd.
De schoolgids 2018-2019 is ter instemming aangeboden. De voltallige MR stemde
in met de schoolgids 2018-2019.
Het bestedingsplan inzet gelden werkdruk PO is aangeboden aan de MR. Het
plan werd positief ontvangen en de PMR stemde dan ook in met het bestedingsplan.
Het protocol individueel coachtraject, interne coaching is aangeboden. De PMR
stemde in met het protocol.
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