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1.Wat doet een MR?
Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad. Dat is wettelijk verplicht en staat in de Wet
Medezeggenschap Scholen (WMS). De MR probeert de belangen van leerlingen, ouders en personeel zo goed
mogelijk te behartigen. We streven naar een nauw contact met ouders en leerkrachten. We willen openstaan
voor vragen, opmerkingen en reacties. Als er vragen of onduidelijkheden zijn op allerlei gebied, dan kunt u deze
altijd mailen naar de MR, zie website.

Functie
De MR heeft advies- en instemmingsrecht over beleidszaken. Een aantal zaken waarover wordt meegedacht
zijn bijvoorbeeld: de schoolgids, het formatieplan, arbeidsomstandigheden en personeelsbeleid. Als MR willen
we zeker niet alleen beleidsvoorstellen van het bestuur/directie beoordelen, maar daarnaast ook zelf met
ideeën komen.

Notulen
Van iedere vergadering worden notulen gemaakt. Deze worden vanaf het schooljaar 2014 - 2015 op de website
geplaatst. Geïnteresseerden kunnen zo teruglezen wat er tijdens de MR-vergaderingen is besproken.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Basisschool Pancratius valt onder een bestuurstichting “SKO De Streek”. Onder dit bestuur vallen tien scholen
met elk een Medezeggenschapsraad. Elke MR vaardigt twee leden naar de GMR af, iemand namens het
personeel en iemand namens de ouders. Dit is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze raad
vergadert (en heeft hierbij ook advies- en instemmingsrecht) over ‘bovenschoolse zaken’ en voert rechtstreeks
overleg met het Bestuur.

2. Samenstelling MR
De MR bestaat uit een oudergeleding en een teamgeleding, er is wettelijk vastgelegd dat beide geledingen
even groot dienen te zijn. Tevens is het gestelde minimum 3 personen per geleding. Bij de meeste
vergaderingen is de directie ook vertegenwoordigd. Soms is de directie slechts een deel van de vergadering
aanwezig. De leden van de MR hebben zitting voor een periode van drie jaar. Een aftredend lid kan zich
verkiesbaar stellen. Afgelopen schooljaar bestond de medezeggenschapsraad uit de volgende leden:
Namens de ouders:
Trude te Riele-Reus
Anja Kruse
Bob Schouten (Voorzitter en afg. GMR)

Namens het personeel:
Jacqueline Schilder
Margret Meester
Miranda Koning (reservelid en afg. GMR)

Vanwege het formaat van de school en daarmee het team is besloten dat in de vergaderingen 2 leden van de
personeelsgeleding deelnemen. Bij stemming van zwaarwegende punten zal het reservelid meestemmen.
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3. Vergaderingen
Afgelopen jaar is de MR vijf keer bij elkaar gekomen om te vergaderen:
- 15 september 2015
- 09 november 2015
- 01 februari 2016
- 18 april 2016
- 20 juni 2016
Iedere vergadering heeft een aantal vaste onderdelen (bijvoorbeeld begrotingen of andere rapportages) die
het MR- activiteiten(jaar)plan volgen. Daarnaast zijn er actuele zaken, binnenkomende stukken etc. die
besproken worden.

4. Instemming en adviesrecht
De MR dient tijdig te worden ingelicht over beleidsstukken, zodat we goed geïnformeerd advies en/of
instemming kunnen geven. De beleidsstukken komen in de meeste gevallen van de directie van de Pancratius
of van het Bestuur.

2015 – 2016 Instemming en advies
Het afgelopen jaar hebben we als MR instemming en advies kunnen geven op de volgende zaken:
o Concept begroting
o Formatieplan / groepsindeling
o Schoolgids
o Typecursus groep 6, ouderbijdrage

2015 -2016 Overige besproken
Hoofdzaken die zijn besproken in het afgelopen jaar:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ambities volgend schooljaar: Slimfitscholen bezoeken (andere organisatievorm m.b.t. les geven)
Verbetering website
Planning van studiedagen
Leerling telling en prognose
Groepsgrootte diverse groepen (ondersteuning)
Rapporten
Personeelsplanning
Opbrengsten toetsen
Vervanging leermethoden
Bijeenkomsten van het team: hoogbegaafdheid
Projectplannen: leerlingzorg, pestprotocol, veiligheidsthermometer, normering CITO
Verslag van GMR-vergaderingen
Verbeteringen in ICT intern (bijvoorbeeld computers) en extern (bijvoorbeeld website)
Verkeerssituatie en -veiligheid rond school
Klimaatbeheersing in het schoolgebouw
Verandering in wetgeving omtrent onderhoud van schoolgebouw en -plein
Samenwerking tussen Pancratius, Blokkerdoos (peuterspeelzaal) en Small Steps (kinderopvang)
Sollicitatie m.b.t. vacatures
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Tot slot:
We hebben aan het einde van het schooljaar afscheid genomen van diverse MR-leden: Van de oudergeleding
namen wij afscheid van Bob Schouten en Trude te Riele en van de personeelsgeleding namen we afscheid van
Jacqueline Schilder. De leden zijn bedankt voor hun inzet en betrokkenheid tijdens hun zitting in de MR.
Op dit moment hebben we een goed functionerende MR.
De leden voor het schooljaar 2016-2017 zijn:
Namens de ouders:
Anja Kruse (voorzitter en afg. GMR)
Wendy Jansen
Angeline Dekker-Valks

Namens het personeel:
Lotte de Vries (secretaris)
Margret Meester (secretaris)
Miranda Koning (reservelid en voorzitter GMR)

De leden zijn gemotiveerd, hebben qua achtergrond een goede diversiteit en de samenwerking tussen de
directie en andere betrokkenen verloopt positief. Als u vragen of suggesties heeft voor te behandelen
onderwerpen of het functioneren van de MR, dan verzoeken wij u deze te mailen naar het secretariaat van de
MR, mailadres mr@rkbspancratius.nl.

