Jaarverslag MR 2016-2017

Omdat de MR voor veel mensen een ver-van-mijn-bed-show is wil ik u hierbij in het kort informeren
over een aantal zaken waar wij als MR ons het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden.
Nadat we nog net voor de zomervakantie van schooljaar 2015-2016 druk doende zijn geweest met
het selectieproces van een nieuwe adjunct-directeur/IB-er hebben we na een korte vakantie de
draad weer opgepakt.
We hadden dit keer voor het eerst in een paar jaar dezelfde directie als het schooljaar dus dat was
een fijn gegeven. Dat zorgde voor rust bij de leerkrachten en kinderen.
We zijn het jaar gestart met een paar incidenten en we konden direct zien dat de processen zoals we
deze op papier hebben besproken ook in de praktijk worden toegepast.
Verder bespreken we ieder jaar het leerlingenaantal en bekijken we hoe we dit aantal vast kunnen
houden en het liefst kunnen laten groeien. Dit willen we doen door goed onderwijs te blijven geven
en ook een stabiele en rustige leeromgeving te creëren.
Ook de dit jaar gestarte aanpak (GDO) met de tokens als beloning voor goed gedrag van kinderen
wordt besproken in de MR. Tijdens deze besprekingen geven wij de directie eventuele positieve maar
ook negatieve geluiden door. Hierdoor kunnen we er samen voor zorgen dat de nieuwe aanpak gaat
slagen.
Gedurende het jaar bespreken we met de directie onder andere de schoolgids, de begroting, de
formatie, het schoolrooster maar ook de planning van de lesuren. Voor deze en andere zaken geven
we advies.
Dit schooljaar zijn 2 leden gestopt. Vanaf deze plek wil ik Millie en Susanne bedanken voor hun inzet
de afgelopen jaren. We hebben een oproep gedaan voor nieuwe leden en daarbij is Stefaan Kurvers
uit gekomen. Dat betekent wel dat we het schooljaar 2017-2018 met 4 MR-leden (2 ouders en 2
leerkrachten) ingaan. Dit aantal past binnen de normen van de wetgeving en ook binnen de
schoolomvang.
Heeft u vragen over de MR neem dan contact op via mr@broederschool.nl

