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Vergaderingen van de MR
In het verslagjaar is 6 keer vergaderd, waarvan één keer gezamenlijk met de Schoolcommissie. In de MR zijn de formele
onderwerpen aan bod gekomen en is steeds de GMR vergadering voorbereid. Tevens is de MR volop betrokken in de
sollicitatie procedure voor de nieuwe directeur.
De wisselwerking met de Schoolcommissie is verder opgepakt, er wordt jaarlijks aan het begin van het schooljaar gezamenlijk
vergaderd om onder meer te kijken hoe de onderwerpen verdeeld kunnen worden, en tevens wordt er gezamenlijk afgesloten
voor de zomervakantie. MR ouderleden doen in de Schoolcommissievergadering kort verslag van wat in de MR aan de orde is
geweest.
“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.”

De vergaderdata, agenda’s en de vastgestelde verslagen komen 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 2017-2018
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.
Privacywetgeving en veiligheidsprotocollen zijn vaak onderwerp geweest. Passend onderwijs en het betreffende deelregioplan.
Tevens is input gevraagd voor een efficiëntere/effectievere GMR. Vervangingsbeleid kwam geregeld terug, mede als gevolg
van de griepepidemie. Werkdrukmiddelen beschikbaar voor school.
Nieuwe Directeur
In samenspraak met het team en de Schoolcommissie is de MR betrokken bij de sollicitatie procedure voor de nieuwe
Directeur. Tot deze actieve betrokkenheid was besloten om gericht invloed te kunnen uitoefenen in het belang van de school
en het schoolprofiel.
Communicatie
De MR verslagen komen op de website te staan, in de Schoolcommissie wordt kort verslag gedaan van de MR, en er is ruimte
om onderwerpen uit de teamvergadering aan te halen in de MR.
PO acties/stakingen
Ook deelname vanuit De Bothoven, gesteund door MR.
Eindtoets acties om deze naar voldoende te krijgen
Na twee keer onvoldoende moest voorkomen worden dat we een aanwijzing van de Inspectie zouden krijgen. Diverse acties
vanuit het team hebben goed uitgepakt, waardoor in 2018 de eindtoets voldoende scoorde.
Freinetbegroting
Was nog een kleine verkenningstocht voor de nieuwe directeur, maar daar is ze goed uitgekomen.
Formatieplan
Handhaven 7 groepen, ook hier is de nieuwe directeur, samen met het team, goed uitgekomen.
Werving nieuwe (ouder-) leden MR
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