Jaarverslag medezeggenschapsraad Radarschool Helchersee, januari 2017
Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) over de periode 2016.
Voordat we willen ingaan op de onderwerpen die afgelopen jaar hebben gespeeld, lichten
we graag nog even toe wie wat doet in de MR.
Wie doet wat in de MR?
Binnen de MR hebben we verschillende functies zoals een voorzitter en secretaris.
Marco Hoek en Peter Vlam zijn voor de zomer vervroegd afgetreden. Peter Boodt en Esther
van Laar zijn daarna vervroegd aangetreden. Peter als voorzitter en Esther als secretaris.
Hieronder volgt een opsomming en korte toelichting op de onderwerpen die de revue zijn
gepasseerd. Mocht u hierover vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen
met één van de MR-leden.
1. Taakverdeling MR en evaluatie
In 2012 is besloten om na elke 3 jaar verkiezingen te houden en dat een lid hoogstens 1x
herkiesbaar is. Daarbij wordt de jaarvergadering als startpunt genomen. Om niet in 1x de
gehele MR te vernieuwen wordt besloten dat de oudergeleding en personeelsgeleding
niet tegelijkertijd mogen aftreden.
- Oudergeleding
In 2016 zijn Peter Boodt en Esther van Laar aangetreden.
- Personeelsgeleding
In 2012 is Evelien van der Bok en in 2014 is Jozien Padmos aangetreden.
- Adviserend lid
Directeur Nelly de Bruijne.
- GMR Radar vertegenwoordiging
Peter Boodt en Evelien van der Bok vertegenwoordigen onze MR binnen de GMR .
2. Formatieplan 2016-2017
Het formatieplan is doorgenomen. De oudergeleding spreekt hun zorg uit over de
groepsgrootte van de combinatiegroep 5-6. In de formatie wordt tegemoet gekomen
door het benoemen een onderwijsassistent. De oudergeleding is benieuwd naar de
reactie van andere ouders. Er wordt door de school een ouderinformatie moment
georganiseerd en hierin wordt een toelichting gegeven op de totstandkoming van het
plan.
3. Vacatures en de rol van de MR
Voor de meivakantie vertrekt Joleen Boot, leerkracht van groep 7/8 en ontstaat er een
vacature. Er volgt een sollicitatieprocedure. Er wordt een sollicitatiecommissie
samengesteld waarin de directeur, de leerkracht en een OMR lid zitting hebben. Na het
uitgebrachte advies wordt Mariska Lokker benoemd. Na haar aangekondigde vertrek
wordt de sollicitatieronde herhaald en wordt Caroline Schouten benoemd. Bij de interne
sollicitatie van jl. december is er geen rol voor de MR.

4. Vakantierooster 2016/2017
Het vakantierooster wordt in overleg vastgesteld.
Er is een studiedag ingepland op 24 februari 2017.
5. Veiligheidsplan
Er is een veiligheidsmonitor afgenomen in 2016, de acties zijn gecommuniceerd naar
ouders en opgenomen in het schooljaarplan. Het Radarveiligheidsplan wordt dit
schooljaar geactualiseerd. Na vaststelling volgt actualisering van het schoolspecifieke
deel.
6. Stand van zaken en evaluatie jaarplan 2015-2016
De OMR stelt vast dat de school een ambitieus plan heeft en er hard wordt gewerkt aan
de doelen.
De MR besluit tot uitbreiding van onderwijsuren voor groep 1. Zij gaan vanaf 2016-2017
op vrijdagochtend naar school. Deze uren zijn gewenst voor een vlotte groei en
ontwikkeling van de kinderen en om onderwijsachterstanden te minimaliseren.
Na gehouden onderzoek van Radar is gebleken dat de kinderen nog te weinig
onderwijsuren hebben om de overstap te maken naar ‘andere schooltijden’.
7. Personele ontwikkeling
In elke vergadering wordt er uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkelingen en het
welbevinden van het personeel. De personeelswisseling in groep 7/8 is besproken.
8. Ouderbetrokkenheid
De speeddategesprekken aan het begin van het schooljaar zullen blijven bestaan. Als u
verder specifieke zaken wilt bespreken met de desbetreffende leerkracht dan kunt u
altijd een gesprek bij hem/haar aanvragen.
9. Wijziging jaarplanning en vergadering
De MR en OR hebben gezamenlijk besloten dat de jaarvergadering en het jaarverslag
gaan wijzigen van kalenderjaar naar schooljaar.
Mocht u nog vragen hebben, dan willen wij die graag beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Peter Boodt, Esther van Laar, Evelien van der Bok en Jozien Padmos,

