De medezeggenschapsraad (MR)
De MR van Basisschool Vlasgaard bestaat uit 8 leden.
Namens de ouders hadden Anke van Schoten, Inez Meuwissen,Willem Koenders,
Monique van Griensven zitting in de MR.
Van het onderwijzend personeel hadden zitting: Lisa Gerrits, Jenny van Uden,
Willemien Manders en Marleen Peters.

Taak van de MR
De MR houdt zich met diverse taken bezig, die deels door ouders aangedragen
worden en deels op eigen initiatief worden opgepakt. In de periode 2018 – 2019
zijn we 8 keer bij elkaar geweest, waarbij we o.a. de volgende zaken besproken
hebben: - Speerpunten: Jeelo, begaafdheidsprofiel, visible learning
- Ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie
- AVG (wet op de privacy)
- Overleg met de buurt omtrent schoolplein
- Mobiliteitsbeleid/Taakbeleid personeel/Werkverdelingsplan
- Schoolplan 2019 – 2023
- Tevredenheidsonderzoek ( ingevuld ouders, leerlingen, leerkrachten)
- Formatiebeleid
- Verkiezingen

Vooruitblik 2019-2020
•
•
•
•

Ouderparticipatie
Veiligheid rondom Kindcentrum de Morgenzon
Passend onderwijs
Werkverdelingsplan

Gemeenschappelijke MR OPTIMUS Primair onderwijs
OPTIMUS Primair onderwijs heeft 32 scholen onder haar hoede.
De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) bestaat nu uit 14
personen, 7 ouders en 7 personeelsleden. Zij vertegenwoordigen alle scholen.
Niet alle scholen, die onder het bestuur van OPTIMUS Primair onderwijs vallen
hebben dus een rechtstreekse vertegenwoordiger in de GMR. Wel is er per
school een contactpersoon die de contacten met de GMR onderhoudt en ook
regelmatig de vergaderingen bijwoont.
De GMR overlegt met het schoolbestuur en de algemeen directeur. De MR heeft
hierin geen concrete rol.

In het lopende MR-jaar 2018 -2019 zijn de taken als volgt verdeeld
Besluiten
•
•
•
•

Vaststelling schoolplan MR.
Begroting / jaarverslag MR Vlasgaard.
Formatie
Werkverdelingsplan

▪
▪
▪
▪
▪

Voorzitter: Anke van der Ven – van Schooten
Secretariaat: Willemien Manders – van Uden
Contactpersoon GMR: ---Contactpersoon SOR: ---Overige leden: Jenny v. Lankveld, Sonja Falize, Marleen Peters
Monique van Griensven, Willem Koenders, Inez Meuwissen

Activiteiten
Belangrijke onderwerpen die in het afgelopen schooljaar door de MR besproken
zijn:
• Begroting, formatie, jaarafrekening. Dit zijn onderwerpen die elk jaar
terugkeren op de agenda.
• Privacybeleid
• Staking en inzet extra middelen tegen werkdruk
• Ouderparticipatie. (communictie richting achterban)
• Visible Learning.
• Jeelo
• Begaafdheidsprofiel
• Regelmatig overleg tussen voorzitters MR, SOR en directie.
• Verkiezingen organiseren voor nieuwe leden MR

Contacten met de ouders
De contacten met de ouders vinden we erg belangrijk, zodat suggesties,
opmerkingen en verbeterpunten ook daadwerkelijk op de juiste plaats
terechtkomen. Wij willen de contacten met u verbeteren en ervoor zorgen dat ze
laagdrempelig blijven
Daarnaast kunt u ons altijd benaderen voor zaken die u bezig houden en waar we
mogelijkerwijs als MR iets aan kunnen doen.
Uw reacties of suggesties stellen wij zeer op prijs, immers wij vertegenwoordigen
u!
Ouders kunnen altijd een beroep doen op de MR. U kunt iemand benaderen uit
de lijst van mensen die zitting hebben in de raad, maar u kunt uw contacten ook
via het secretariaat van de MR laten lopen.
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