Jaarverslag MR deSpoarsiker, Echtenerbrug 2015-2016
Voorwoord
Dit is het jaarverslag 2015-2016 van de medezeggenschapsraad van P.C.B.S. “de
Spoarsiker”. Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen
over haar activiteiten in het schooljaar 2015-2016 naar drie doelgroepen.
Allereerst dient het verslag om de MR-leden te informeren. Daarnaast heeft het
doel om de achterban (ouders en personeel) te informeren over de activiteiten
van de MR die in dit schooljaar hebben plaatsgevonden. Tot slot heeft het
verslag een informerende functie richting stichting CBO Meilân waar de school
bestuurlijk deel van uit maakt.
Samenstelling MR
Het schooljaar 2015-2016 is de MR gestart met de volgende samenstelling:
 Gretha Hooisma, lid van de MR en afgevaardigde namens de ouders
 Giny Koopman, lid van de MR en afgevaardigde namens de ouders
 Esther van der Woude, lid van de MR en afgevaardigde namens het
personeel
 Louise Hornstra, lid van de MR en afgevaardigde namens het personeel
In november 2015 is Gretha Hooisma om gezondheisredenen gestopt als MR-lid.
Hiervoor in de plaats is gekomen Piertje Leffertstra.
Vergaderingen
In het afgelopen schooljaar heeft de MR zes vergaderingen gehad te weten op:
 15 september 2015
 10 november 2015
 19 januari 2016
 15 maart 2016
 17 mei 2016
 21 juni 2016
Deze waren niet alleen binnen de eigen geleding (ouders en personeel), maar ook
met directie en andere organen.
Bespreekonderwerpen die jaarlijks terugkomen:
 Schoolgids. Moet nog goedgekeurd worden.
 Het schoolformatieplan
 Jaarrekening OR
 Vakantieregeling 2016-2017. MR is akkoord.
 Vaststellen ouderbijdrage. MR is akkoord.
 Arbo rapportage in het kader van Risico Inventarisatie & Evaluatie 2015
 Ouderbijdrage. MR is akkoord.

Prominente onderwerpen schooljaar 2015-2016: toekomstgericht onderwijs,
schoolzwemmen, sollicitatieprocedure nieuwe directeur.
Cursus
Geen van de MR-leden heeft de MR-cursus gevolgd.
GMR
Giny en Louise zijn 13 april 2016 in Joure aanwezig geweest bij een GMR-avond.
Deze jaarlijkse ontmoeting tussen MR en GMR stond in het teken van ontmoeting
en uitwisseling.
Dit jaar werden we uitgenodigd voor een avond rondom “Identiteit”. Dit thema is
ook één van de peilers waar CBO-Meilan deze beleidsperiode aan werkt.
Dhr. Dick den Bakker (directeur Onderwijs en Identiteit bij Verus) hield een
boeiende inleiding over identiteit. Hierna gingen we in groepjes uiteen om
ervaringen uit te wisselen rondom dit thema.
Het was een leerzame avond.

Tenslotte
Ook volgend schooljaar zal de MR kritisch opbouwend kijken naar alles wat ons
wordt voorgelegd. Heeft u onderwerpen die naar uw mening besproken moeten
worden, aarzel dan niet om ons aan te spreken of uw opmerkingen en vragen aan
ons te mailen.
De MR is altijd bereikbaar via het e-mailadres: mr.despoarsiker@cbo-meilan.nl

