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Samenstelling en taakverdeling
De medezeggenschapsraad (hierna MR) is als volgt samengesteld:
Theo van Wijk

Voorzitter

ouder geledingen

Raymond Hartog

Plaatsvervangend voorzitter

ouder geledingen

Erika Deelen

GMR

ouder geledingen

Debbie Hooglander

Lid

ouder geledingen

Leon van Dalen

Lid

personeel geledingen

Mirjam van den Berg

Lid

personeel geledingen

Marianne Molle

GMR

personeel geledingen

Saskia Klaasse

Secretaris

personeel geledingen

In de loop van het jaar heeft Willem Bikker de MR verlaten.

Vergaderdata
De vergaderingen hebben plaatsgevonden op de volgende data:
19 januari 2016
8 maart 2016
18 april 2016
7 juni 2016
27 september 2016
8 november 2016

De vergaderingen hebben plaatsgevonden op de Boeieraak. Namens de directie is Jaap van der Put
een gedeelte van de vergadering aanwezig geweest.
Besproken zaken
De MR heeft diverse stukken en voorstellen van de directie en/of het bestuur bestudeerd. Hierover is
advies gegeven of instemming verleend.
De belangrijkste onderwerpen waren:
●

Huisvesting
Het afgelopen jaar heeft de MR zich opnieuw laten informeren over de stand van zaken
m.b.t. de verbouw van de Moerbeihof en de werkzaamheden aan de locatie Zuidkil.
Daarnaast hebben we ons beziggehouden met het nieuwe Integrale HuisvestingsPlan van de
gemeente Papendrecht, op het gebied van onderwijs.

●

Continurooster
Vanuit de oudergeledingen is er een beroep op de MR gedaan om het continurooster, dat
voor de periode van de verbouw van de Moerbeihof is ingesteld voor de locaties Boeieraak
en Lindenzoom , te behouden. Vanuit de directie is toegezegd dat er in 2017 onderzoek
gedaan zal worden of de reguliere schooltijden nog voldoen aan de wensen van de ouders.

●

Formatieplan
In het formatieplan staan de uitgangspunten van het formatiebeleid beschreven. Hierin staat
bijvoorbeeld welke taken er binnen de school zijn en hoeveel uren hiervoor beschikbaar zijn
op grond van (o.a.) het leerlingenaantal. Daarnaast wordt de bekostiging van de formatie
verantwoord in dit plan. Het formatieplan is bekeken, waarna instemming is verleend.

●

Nascholingsplan
In het nascholingsplan staan de uitgangspunten en criteria voor de keuze van nascholing
beschreven, wordt de nascholing van het voorgaande jaar geëvalueerd en worden de kosten
voor de nascholing van het komende jaar begroot. Het nascholingsplan is bekeken, waarna
instemming is verleend.

●

OR/GMR
De MR leest met interesse de notulen van de OR en de GMR, zodat de leden op de hoogte
zijn van wat er in andere geledingen speelt. Erika en Marianne nemen namens onze MR
zitting in de GMR.

●

Ouderavond
Op donderdag 9 juni is er in samenwerking met de OR een ouderavond met als thema Pesten
georganiseerd. Het was een zinvolle avond waarin ouders en leerkrachten op een open wijze
van gedachten gewisseld hebben over het onderwerp.

●

MR-verkiezing
Vanwege het verplichte aftreden van Willem Bikker heeft de MR een (digitale) verkiezing
georganiseerd. Er waren 6 aspirant kandidaten waarvan verschillende kandidaten eerst een
MR-vergadering hebben bijgewoond. Debbie Hooglander is als winnaar van de verkiezingen
uit de bus gekomen en is in september meteen gestart.

●

Kascontrole
Theo van Wijk en Willem Bikker hebben als MR-leden de kascontrole
van de OR op zich genomen. De financiële administratie blijkt op orde te zijn er zijn een
aantal aanbevelingen gedaan.

●

Fusie
De MR heeft met interesse kennis genomen van de oriënterende gesprekken van VCNO om
een fusie aan te gaan met VCOS. De MR werd geïnformeerd d.m.v. de fusieflits en uit monde
van Marianne Molle die verslag deed van de vergaderingen en de werkgroep. Verschillende
leden van de MR waren op de informatieavond aanwezig.

●

Overige stukken en documenten
De MR heeft diverse stukken en documenten gelezen en indien nodig hier vragen over
gesteld of suggesties voor verbetering gegeven (Onderwijskundig jaarplan,
Oudertevredenheidsonderzoek, Schoolgids, Schoolondersteuningsprofiel)

Papendrecht, april 2017

Theo van Wijk
Voorzitter

Saskia Klaasse-van Nes
Secretaris

