Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Zeggewijzer
Schooljaar 2017 – 2018
In dit jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van De Zeggewijzer
wordt teruggekeken op het schooljaar 2017 – 2018. Er volgt een opsomming
van zaken die het afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd.
In september is er instemming verleend voor:
• Jaarplan De Zeggewijzer
• Activiteitenplan MR
• Jaarplanner MR
• Jaarverslag MR 2016-2017
In november is er gesproken over het aantal leerlingen en hoe daarmee om te
gaan. Er is geïnvesteerd in ICT, meubilair en inrichting en dat is duidelijk te zien
en passend bij onze visie.
Het taakbeleid is een terugkerend onderwerp binnen alle MR bijeenkomsten;
past het de leerkrachten en de school, hoe kan er creatief omgegaan worden
om de werkdruk te verlagen.
Besproken is ook de visie op de meer- /hoogbegaafde kinderen.
De MR is in januari op de hoogte gebracht over de positieve tussenevaluatie
met betrekking tot het taakbeleid. Doelgericht werken neemt een plaats in
binnen onze manier van werken: kinderen meer eigenaar maken van eigen
leerproces. IKC vindt stapsgewijs de weg binnen De Zeggewijzer.
In maart is het basis- en overlegmodel besproken. De visie en focus wordt
steeds meer uitgedragen: posters, schilderijen en de dagelijkse praktijk. Het
onderwijs van De Zeggewijzer is volop in ontwikkeling. Het veiligheidsplan is
besproken en werkt in de praktijk.
In mei heeft het team unaniem gekozen om het basismodel te behouden. Uit
het tevredenheidsonderzoek dat in maart bij het personeel is afgenomen blijkt
dat de werkdruk een groot probleem is. Na de zomervakantie worden de
resultaten besproken en het personeelsbeleid op SKOD-niveau vastgesteld.
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Er heeft een MR verkiezing plaatsgevonden in juni en twee nieuwe ouders zijn
gekozen om toe te treden tot de MR-oudergeleding. Van de andere twee
ouders is op gepaste wijze afscheid genomen.
Er is instemming verleend voor:
• Formatie
• Schoolgids
• School OndersteuningsProfiel
We hebben afgelopen schooljaar prettig samengewerkt met Colinda en Reint.
Daar zijn ontspannen en constructieve vergaderingen uit voortgekomen,
ruimte om vragen te stellen en kritische opmerkingen te plaatsen. We zien
ernaar uit om komend schooljaar er de schouders weer onder te zetten in een
nieuwe MR samenstelling.
Voor vragen en of opmerkingen, weet onze MR te vinden.
Met vriendelijke groet,
Paul van Harmelen (voorzitter)
Judith Horváth
(secretaris)
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