JAARVERSLAG MR ADELBRECHT-WINDEKIND 2013
De MR bestond dit jaar uit:
Nico Terpstra, Erlijn Schmiermann, Amarence van der Horst (personeelsgeleding)
Aarnoud Kraan, Ronald van der Kraan en Jean van Bernebeek (oudergeleding)
De MR is het afgelopen jaar vijf keer bij elkaar geweest, waarbij vaste onderwerpen besproken zijn,
zoals begroting, vakantierooster, planning studiedagen, verslagen van team/ bouw vergaderingen en
notulen Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) SPOG
Onderwerpen waaraan de MR instemming heeft verleend:
- Tekst schoolgids
- Formatieplan 2013/2014
- Financieel jaarverslag
Onderwerpen waarover de MR advies heeft gegeven:
MR-jaarplanning met vaste onderwerpen.
- planning studiedagen
- vakantierooster

Onderwerpen waarover van gedachten is gewisseld:
- Passend onderwijs
o
o

Elke school dient door deze nieuwe wet een ondersteuningsprofiel op te stellen. Het
Adelbrecht Windekind; Er is door de Adelbrecht een opzet gemaakt
De gelden voor passend onderwijs zullen middels een regionaal verband worden verdeeld.

-

Nieuwe opzet groep 3/4 en verhuizing naar boven

-

Nieuwe opzet groep 1/2
Functie mix

-

Protocol gescheiden ouders; eerste versie is besproken; er zullen meer ouders gevraagd
worden proef te lezen; daarna moet instemming volgen.
Regels handhaven vanuit de Jenaplan gedachte.
Casus besproken conflict school/ouder
Notulen team/bouw vergaderingen worden standaard gedeeld en besproken
Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) SPOG

o

o

-

o
o
o

-

Vanwege zeer grote groep leerlingen; is een andere manier begeleiding kinderen besproken

In Januari 2014 kom er opnieuw vacatures voor LB functies vanuit SPOG

Notulen GMR worden standaard gedeeld en besproken
Nieuwe GMR structuur besproken
2 maal verkiezingen voor nieuwe leden GMR oudergeleding

Onderwijs jaarplan
Voortgang zorgplan per groep
Brede school  Peuterspeelzaal/BSO in school
Onderwijskundige ontwikkeling: ‘het kind eigenaar maken van zijn eigen leerproces’
Onderwijsmethoden
Verkeer
Communicatie school-ouders.
o
o

Op welke wijze kan de Adelbrecht effectiever communiceren met de verschillende doelgroepen
Start werkgroep PR in Januari 2014

Namens de MR, Ronald van der Kraan, Januari 2014

