Jaarverslag 2015-2016 MR St. Radboudschool
De Sint Radboudschool kent een Medezeggenschapsraad (MR) welke bestaat uit 2
ouders en 2 personeelsleden.
De Wet Medezeggenschap op Scholen verplicht elke basisschool om een MR te hebben.
De MR moet instemming geven bij bepaalde zaken. De MR kan advies uitbrengen, dit
kan gevraagd en ongevraagd gegeven worden aan de directeur van de school. Vanuit de
wet op medezeggenschap bestaat een overzicht van instemmingsrecht en adviesrecht.
De MR is vooral bezig een bijdrage te leveren aan een veilige, inspirerende leeromgeving
voor kinderen en leerkrachten, waar bij de kwaliteit van het onderwijs natuurlijk van
groot belang is.
De MR is het orgaan waar in de diverse groepen van de school vertegenwoordigd zijn.
De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in
ten opzichte van het beleid wat de directeur van de school voorstelt en hanteert.
Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar. De leden van de MR zijn altijd
aanspreekbaar voor leerkrachten en ouders. De vergaderdata voor het komende jaar
zijn: 10 oktober 2016, 13 december 2016, 6 februari 2017, 1 april 2017, 12 juni 2017
en 11 juli 2017. Alle vergaderingen starten om 19.30 uur.
Op 16 september 2015 opende Dick Lieftink in de Bonifatiuskerk te Leeuwarden het
“nieuwe schooljaar” voor 2015-2016 . In vogelvlucht nam hij ons mee naar het verleden,
het heden, de toekomst en de visie van de BMS. Daarna was het woord aan de
gastspreker prof.dr Erik Borgman. Hij vertaalde de visie van de BMS en gaf zijn
interpretatie. Humoristisch maar ook zeker inspirerend. Het zet je aan het nadenken.
Hoe je bepaalde onderwerpen weer kan vertalen voor je eigen school en omgeving. Dat
is waar we als MR ook voor staan: Vertalend, kritisch, open, betrokken en enthousiast.
De MR heeft zich het schooljaar 2015-2016 bezig gehouden met veel zaken die u niet
ontgaan kunnen zijn! De vernieuwende onderwerpen resp. doorgaande ontwikkeling met
het nieuwe onderwijsprofiel, evaluatie andere tijden en PR. De processen vonden plaats
in projectgroepen waar tal van ouders samen met het personeel deel van uit maakten.
De MR is blij met een grote deelname van ouders en ziet deze participatie als een
positieve ouderbetrokkenheid. De onderwerpen zijn binnen de MR uitvoerig besproken
en daar waar nodig van instemming vs. advies voorzien.

De MR heeft het omgangsprotocol behandeld, evenals het schoolplan 2015-2019. Dit is
onlangs gepresenteerd aan de inspectie en bepaalt de koers van de school voor de
komende 4 jaren. Natuurlijk probeert de MR haar jaaragenda af te stemmen op het
jaarplan wat de schooldirecteur heeft voorgesteld ten gevolge van de koers uit het
schoolplan.
Er zijn jaarlijks altijd een aantal zaken die de revue passeren en waar de
Medezeggenschapsraad zich o.a. over buigt;









de begroting van een volgend schooljaar
begroting en financieel jaarverslag afgelopen schooljaar
formatieoverzicht na teldatum
bespreken implementatie-borging beleidsvoornemens schooljaarplan
informatie GMR bespreken en evt. een advies/instemming uitbrengen
instemmen formatieplan
instemmen schooltijden
instemmen schoolgids

De MR heeft dit jaar ook naar de eigen organisatie gekeken. Het schema van aftreden is
nogmaals een onderwerp van gesprek geweest. Luutste Dotinga stopt na jarenlange
inzet bij de MR. Ze heeft veel betekend voor onze school en MR. Met al haar
capaciteiten, kennis en enthousiasme heeft ze de school op veel fronten geprofileerd. Ze
was kritisch, maar ook zeker complimenteus naar al het goede werk. Antonella Gill
neemt de taak als secretaris van Luutske over en Antje Loorbach zal de plaats innemen
als oudergeleding binnen de MR.
Gelukkig komen er nieuwe leerlingen en ontwikkelt de school zich positief op een groot
aantal fronten. Het is leerzaam en vergroot de betrokkenheid om in de
Medezeggenschapsraad te mogen participeren.
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