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Vergaderingen van de MR
In het verslagjaar is 6 keer vergaderd, waarvan één keer gezamenlijke met de Schoolcommissie. Verder heeft de
Schoolcommissie in samenspraak met de MR het onderwerp Passend Onderwijs opgepakt en in de schoolvergadering van 9
november 2016 aan de orde gesteld.
Naar aanleiding van de studiemiddag in 2016 is besloten om als MR meer de formele rol op te pakken en voor inhoudelijke
behandeling de Schoolcommissie in te schakelen. In de gezamenlijke vergadering met de Schoolcommissie is bepaald:
“Taakverdeling MR | Schoolcommissie: Om ervoor te zorgen dat de MR zich bezig houdt met de formele discussie en de
schoolcie. met de inhoudelijke discussie is het volgende afgesproken; i. Indien de MR, voor formele goedkeuring van een stuk,
de mening van de ouders wil raadplegen/pijlen, een inhoudelijke discussie wil laten plaatsvinden over het stuk of wil laten
controleren of de inhoud van het stuk klopt met de werkelijke gang van zaken dan worden deze stukken doorverwezen naar de
schoolcie. ii. Indien de schoolcie. een inhoudelijke discussie heeft gehad over een onderwerp dat officiële goedkeuring vereist
van de MR dan wordt dit ter goedkeuring door geschoven naar de MR.”
Voor onderwerpen die onderwijsinhoudelijk zijn en de oudergeleding betreffen vraagt de MR advies aan de SC, die de
ouderachterban representeert. De inhoudelijke bespreking gebeurt in de SC, zodat de MR zich meer kan concentreren op de
voorbereiding van de GMR onderwerpen. Reguliere onderwerpen voor instemming of advies (zoals formatie, begroting) en
kleinere onderwerpen passeren in de MR, waarbij het SC advies wordt meegenomen. Zo proberen we te vermijden dat MR en
SC dingen dubbel doen.
De vergaderdata, agenda’s en de vastgestelde verslagen komen tegenwoordig op de website van school te staan
(zie https://www.freinetschool.nl/praktische_informatie/mr/), zodat iedere geïnteresseerde de informatie kan nakijken.

Behandelde onderwerpen in 2016-2017
GMR
De GMR (Gemeenschappelijke MR) is een vast onderwerp op de agenda. We streven ernaar de vergadercyclus van de GMR te
volgen, zodat we tijdig inbreng en besluiten voor de GMR kunnen voorbereiden in onze MR. Er zitten vaak veel en ook lange
stukken bij de agenda, de voobereiding kost veel tijd.
Training Vanuit de GMR is een MR-Start training georganiseerd waaraan Tanja en Simon hebben deelgenomen. Tessa zal dit
nog gaan doen. Er zijn 3 zakboekjes Medezeggenschap aangeschaft, zodat we de instemmings- en adviesbevoegdheden van de
MR steeds kunnen nakijken.
Reglement Vanuit het bestuur en via de GMR zijn de MR statuten en reglementen geactualiseerd, de wetgeving is begin 2017
aangepast.
Passend Onderwijs Behandeling hiervan is aan de Schoolcommissie gevraagd.
Marjan neemt deel aan werkgroep Deelregioplan Passend Onderwijs (vanuit GMR).
Vervangingsbeleid Is een aantal keer aan de orde geweest.
Vakantieregeling nieuwe schooljaar
Beleidsplan integriteit, Protocol informeren gescheiden ouders horen thuis in ‘veiligheidsmap’, tevens ter inzage op school –
niet in schoolgids opnemen. Wel na instemming GMR ter info delen met schoolcommissie.
Privacybeleid
Speerpunten functioneren GMR
Veel en omvangrijke stukken – graag beknopter, leeswijzer en al eerder in de ontwikkeling ervan delen.
Communicatie
Enerzijds naar ouders via verslagen op de website, anderzijds belangrijke onderwerpen uit de teamvergadering inbrengen bij
de MR.
Freinetbegroting
Deze is afhankelijk van de Consent begroting en kon niet integraal worden besproken. Nog aangepast ivm podium.
Formatieplan
Grotendeels gebaseerd op leerlingenaantallen. We konden geen 8 groepen handhaven. Schoolformatieplan vanuit Consent
bestuur niet ontvangen.
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