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Jaarverslag MR schooljaar 2018-2019
Leden en taakverdeling
Voorzitter : Gianni Baggen ; Secretaris : Franco Ackermans
Leden : Karin Delissen en Corina Jonker.
Er vonden 5 vergaderingen op reguliere data plaats : 4/9, 11/12, 26/2, 7/5 en 17/6.
Het maken van de notulen wordt beurtelings verzorgd. De notulist en de voorzitter bereidden
steeds samen de volgende vergadering voor, wat tot een intensieve samenwerking en grote
betrokkenheid leidt. De notulen van de afgelopen vergaderingen zijn te vinden op de site van
Op de 10 Bunder. De naamgeving van de notulen werd op ons verzoek aangepast, zodat ze
eenvoudiger te raadplegen zijn. De MR beschikt over een eigen mail-adres via mropde10bunder@kom-leren.nl .
In de eerste vergadering stelde Eefje de Wever, onze nieuwe schoolleider, zich voor. Zij gaf
aan graag de dialoog met de MR te willen aangaan. En die dialoog is zeer positief
ontvangen, de MR-leden hebben het ook als een ‘leerzaam’ jaar ervaren.
In de enquête rond de invulling van de tussenschoolse opvang (TSO), in de volksmond ‘het
overblijven’ genoemd, werd de MR nadrukkelijk betrokken. Zowel in het voortraject rond het
verkennen van de opties, bij de opzet van de info-avond en de uiteindelijke tekst van de
enquête, alswel bij het genereren van de uitslag. Enkele leden van de MR vormden de
telcommissie.
De gehanteerde werkwijze bij de TSO-enquête kan als model gezien worden voor de weg
die het Management-team en MR ingeslagen zijn. De communicatie is helder en transparant
en er wordt, in de verschillende fases van de besluitvorming, de mogelijkheid geboden om
input te leveren.
De bezetting van de MR zal in het schooljaar 2019-2020 niet wijzigen.
De MR is zowel bij het BKB (bestuurlijk kwaliteitsbezoek) als het inspectiebezoek
gesprekspartner geweest.
vastgesteld 20 aug 2019. Franco Ackermans, secretaris

