Creatief in denken en doen!

Jaarverslag MR obs et Buut
2018-2019
De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee
een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.
De MR vertegenwoordigt de ouders, leerlingen en leerkrachten van de school. De MR
bespreekt met de directie de ontwikkeling van de school en de keuzes die daarbij gemaakt
worden.
Voor de notulen van de vergaderingen verwijzen we naar de website (www.etbuut.nl). Op
sterdeze site onder kopje ‘ouders’ staat de link naar de Medezeggenschapsraad. Hier zijn de
agenda’s en notulen van de vergaderingen van de MR terug te vinden.

Samenstelling van de MR
De MR heeft dit schooljaar een veranderde samenstelling binnen de oudergeleding gekend.
Etienne Deen heeft de MR per januari 2019 verlaten. Na een oproep in de Buutpraat voor
werving van een nieuwe ouder voor de MR is Michel Sterenborg in juli 2019 tot de MR
toegetreden.
De huidige samenstelling van de MR is sindsdien als volgt: Oudergeleding: Sander Abbring,
Miloe de Jong, Michel Sterenborg en Suzan vd Vechte (voorzitter).
Personeelsgeleding: Maartje ten Wolde (notulist), Irene Jongejans, Marja Latenstein en
Heidi Wester.
Dit schooljaar is Annemiek van Duinen (directeur) tijdens de vergaderingen aanwezig
geweest vanuit het bevoegd gezag. De vergadering zijn deels gesplitst. Een deel met
bevoegd gezag en een deel zonder bevoegd gezag.
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De behandelde onderwerpen
Afgelopen schooljaar is de MR 7 keer bijeen geweest.
De vergaderingen zijn altijd openbaar. Gedurende het schooljaar zijn er één keer ouders als
toehoorders geweest.
De volgende onderwerpen zijn onder meer besproken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingekomen stukken (iedere vergadering)
Taakverdeling en formatie MR
Punten vanuit de GMR (iedere vergadering)
Status nieuwbouw (iedere vergadering)
Huishoudelijk reglement MR
Verkeersveiligheid
Gezonde tussendoortjes en ‘waterschool’ / voedingsbeleid
Opbrengsten CITO
Vakantierooster
Jaarplan
Nabuut – Freekids
Schoolplan
Tevredenheidsonderzoek
Planning activiteiten schooljaar en inzet ouders hierbij / ouderbeleid
Schoolgids
SOP (school ondersteuningsprofiel)
Hygiëne
Formatie
Begroting
Intern contactpersoon op uitnodiging

Quickstart
De voltallige MR heeft een training / coaching van Quickstart gevolgd in november 2018.
Hierbij ging het om de relatie tussen de MR en het bevoegd gezag, het contact met de
achterban en de missie en visie van de MR.
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Financieel verslag ouderbijdrage
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