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De Leerlingst: SAMEN recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind!

Inleiding
De Medezeggenschapsraad (MR) is een vertegenwoordiging van
drie ouders (OMR) en drie leerkrachten (PMR). De MR vergadert
ongeveer één keer per 2 maanden over algemene, voornamelijk
bestuurlijke zaken die de school betreffen. De MR praat niet alleen
mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Omdat De
Leerlingst tot dit schooljaar nauw verweven was met De
Mussenberg in Horn, was het tot voor kort gebruikelijk dat de MR
van Haelen en Horn gezamenlijk een aantal onderwerpen hebben
opgepakt. Deze symbiose is gedurende het afgelopen jaar tot een
einde gekomen.
In dit jaarverslag vindt u een korte weergave van de onderwerpen
die behandeld zijn en de besluiten die genomen zijn door de MR in
het schooljaar 2018-2019.
Samenstelling
Namens de leerkrachten: Theo Claessens, Veronique Ramakers,
Daniëlle van Lierop-Poetoehena (secretaris)
Namens de ouders: Pauline te Loo (voorzitter), Evelien Vroomen,
Gilbert Hellenbrand
Jaarverslag MR 2018-2019
GMR
De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van
SPOLT
De GMR houdt zich bezig met en zet zich in voor alle gezamenlijke
belangen van de medezeggenschapsraden en alle
schooloverstijgende zaken. De GMR onderhoudt hierover contact
met het College van Bestuur van SPOLT.
De MR onderhoudt contacten met de GMR en geeft waar nodig
advies of goedkeuring.
Jaarplanning
De MR-leden hebben in de eerste vergadering een jaarplanning
gemaakt voor de vergaderingen van de MR. Een aantal
onderwerpen komen structureel terug op de agenda. Een aantal
onderwerpen komen in vastgestelde periodes aan bod. Daarnaast
kunnen er onderwerpen ad hoc worden geagendeerd, als de
situatie daarom vraagt.
Werkdrukgelden
Binnen de MR is de inzet van de werkdrukgelden van dit jaar
besproken.
AVG
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Er is op bestuursniveau een plan van aanpak voor wat betreft de
AVG opgesteld. Dit plan is in de MR besproken.
Schooljaarplan
Het schooljaarplan voor 2018-2019 is besproken. De speerpunten
voor dit jaar zijn toegelicht.
Schoolbegroting + financieel jaarverslag
Het financieel jaarverslag van 2018 is besproken. Binnen de MR
zijn de opvallende zaken besproken.
De schoolbegroting voor 2019 is besproken en toegelicht waar
nodig door de directeur.
Communicatie
Binnen het gezamenlijke stuk van Horn-Haelen hebben we
gekeken naar de communicatielijnen tussen school en ouders.
Vanaf februari hebben we hier niet meer op ingezoomd, omdat MR
Haelen en MR Horn (onvoorzien) niet meer bij elkaar zijn
gekomen.
We bekijken volgend schooljaar of het noodzakelijk is om dit
onderwerp weer op te pakken.
Jeelo
De start van Jeelo is besproken. We zullen als MR de
implementatie van Jeelo blijven monitoren.
Continuerooster
De voortgang van het continuerooster is aan de orde geweest. Dit
punt blijven we als MR monitoren.
IKC
Op initiatief van de directeur is er binnen de MR gesproken over
het toewerken naar een Integraal Kind Centrum (IKC). Hierbij
wordt de samenwerking tussen de Leerlingst en Hoera intensiever.
Dit is een proces waarin de MR nauw betrokken is.
Organisatie Leerlingst
Vanaf het vertrek van de teamleider volgt de MR nauwlettend hoe
de organisatie opnieuw vorm wordt geven. Ze geeft advies over
wat wenselijk is.
Verhoging ouderbijdrage

Vanuit de Ouderraad (OR) kwam de vraag of de MR goedkeuring kan
geven over de verhoging van de ouderbijdrage. We hebben hierin een
weloverwogen keuze Hiertoe is goedkeuring nodig van de OMR.

Deze dient erop toe te zien dat zulke verhoging reglementair
verloopt en in haar ogen goed onderbouwd is.
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Uiteindelijk is de voorziene verhoging van €15,- naar €16,35
gefiatteerd.
Schoolontwikkelplan
Het schoolontwikkelplan is besproken in de MR. Dit plan is verder
toegelicht.
Impulsklas
Samen met SBO Op de Tump is een subsidie aangevraagd voor
een impulsklas. Deze subsidie is toegekend en er wordt nu een
plan van aanpak gemaakt om deze impulsklas op te zetten.
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Vakantieplanning
De vakantieplanning zoals die binnen het bestuur is vastgesteld is
besproken en goedgekeurd.

Plezier

Ouderbetrokkenheid
In voorgaande jaren is er veel geïnvesteerd in
ouderbetrokkenheid. Hierbij valt te denken aan de
driehoeksgesprekken, het invullen van het recept wat bij de
startgesprekken besproken wordt.. We hebben geïnventariseerd
hoe dit nu loopt en hebben ontwikkelpunten geformuleerd voor
komend jaar.

Kindgericht

Formatie
Het proces van het komen tot een formatie is besproken. Hieruit
volgt een groepsindeling. De MR heeft instemmingsrecht omtrent
het aantal groepen en hoe deze groepen worden vormgegeven.
De MR heeft geen instemmingsrecht over de leerlingsamenstelling
in de groepen.
Schoolgids
Het concept van de schoolgids is verspreid onder de MR-leden.
Waar nodig zijn aanvullingen en aanpassingen gedaan.
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