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CONTACT: MR@SGDEOVERLAAT.NL

DOEL
De medezeggenschapsraad
(MR) van SG de Overlaat wil
u informeren over:
- Veranderingen in de
samenstelling;
- Activiteiten;
- Wettelijke kaders;
- Wat dit jaar aan bod is
gekomen.
Wij willen u met dit
jaarverslag betrekken bij de
onderwerpen die wij in de
vergaderingen hebben
behandeld.

WETTELIJKE
KADERS
Volgens de WMS (Wet
Medezeggenschap
Scholen) moet er op iedere
school een MR zijn. Binnen
de MR vindt overleg plaats
tussen ouders, personeel en
directie/bestuur over
beleidspunten van de
school. De MR heeft in een
aantal belangrijke zaken
instemmingsrecht, dit
betekent dat voor de
invoering van sommige
zaken goedkeuring van de
MR nodig is. Bij andere
aangelegenheden heeft de
MR advies- en/of
initiatiefrecht.

SAMENSTELLING
Aan het begin van dit schooljaar is Jasper Klerks toegetreden tot de MR. In
februari hebben we afscheid genomen van Ad Hoofs en heeft Iris Muijzelaar
plaats genomen in de MR. Aan het einde van het schooljaar mocht de zoon
van Marjan Hurkmans zijn diploma in ontvangst nemen. Dit betekent dat we
ook van Marjan afscheid hebben genomen.
De MR bestaat momenteel uit:
- Angelique Hamers (receptioniste/telefoniste)
- Jan van Erp (docent HBR)
- Kirscha Kievits, voorzitter (docente Duits)
- Jasper Klerks (docent Engels)
- Iris Muijzelaar (docente maatschappijleer)
- Linda Verheij, secretaris (docente Duits en Nederlands)
- Margreet Ophorst (voorzitter ouderraad)
-Ellen Vissers (ouder)
Er hebben zich twee potentiële leden vanuit de oudergeleding gemeld, maar
daar zijn nog meerdere vacatures te vervullen. Bij interesse kunt u zich melden
middels ons e-mailadres: mr@sgdeoverlaat.nl

ACTIVITEITEN
De MR heeft naast de formele en informele vergaderingen ook twee op maat
gemaakte cursussen door het AOB gevolgd. Op 7 november 2017 lag de
nadruk op het leren lezen en analyseren van financiële verslagen. Hierbij
waren ook leden van het MT aanwezig. Op 3 april 2018 hebben we de nadruk
laten leggen op de verschillende rechten die een MR heeft: adviesrecht,
instemmingsrecht of initiatiefrecht. We hebben de wettekst van de WMS leren
interpreteren.
Ook heeft de MR op 22 februari een speciale middag voor de collega’s
georganiseerd. Op deze middag werd een aantal stellingen besproken, die
de collega’s in de dagen voorafgaand aan deze middag in de
docentenkamer te lezen kregen. Het doel van deze middag was om een
beter contact te genereren met de personele achterban en te horen wat er
op de werkvloer leeft, zodat dit eventueel terug kan komen in toekomstige
vergaderingen.
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VERGADERINGEN
In het schooljaar 2017-2018 heeft de MR 5x vergaderd met de directeur/bestuurder (D/B), 2x met de Raad van
Toezicht (RvT) en hebben wij nog 6x tussentijds overleg gehad.
De notulen van de vergaderingen met de directeur/bestuurder en de raad van toezicht zijn openbaar en zijn terug
te vinden op de schoolsite.
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de onderwerpen die in de openbare vergaderingen aan bod zijn
gekomen.
19 september 2017 (met D/B)
- Onderwijstijd-lesuitval
- Protocol cameratoezicht
- Inkoopbeleid
- Ingekomen brief
- Opnemen persoonlijk budget en vervanging
- Voortgang uren toekomstoriëntatie
- Voortgang overschrijding normjaartaak door CSPE’s
- Schoolondersteuningsprofiel
- Scholingsbehoefte MR
- Evaluatie jaarcyclus
- Betrekken achterban bij MR
- Verkiezing plaatsvervangend voorzitter
12 december 2017 (met RvT)
- Onderwijstijd
- Dalende leerlingaantallen/consequenties langere termijn
- Nieuwe leden RvT
- Ziekteverzuim
- Modernisering schoolgebouw
19 december 2017 (met D/B)
- Ziekteverzuim 16/17 en huidige stand van zaken
- Begroting
- Ingekomen brief
- Persoonlijk budget
- Mentoraat
- Excellente school: stand van zaken
- Medewerkerstevredenheidsonderzoek

17 april 2018 (met D/B)
- Verbouwing (update)
- Samenwerking beleidsrichting LWOO
- Formatieplan update
- Lessentabel
- Evaluatie MR-middag
5 juni 2018 (met RvT)
- Verbouwing (visie MR)
- Impact excellente school
- Formatieplan/meerjarenbestuursformatieplan
- Persoonlijk budget
- Taaktoedelingsformulier
- Jaarcyclus
12 juni 2018 (met D/B)
- Taaktoedelingsformulier
- Bezuinigingen in het samenwerkingsverband
- Formatieplan/meerjarenbestuursformatieplan
- Ouderbijdrage
- Persoonlijk budget
- Examineren HBR in leerjaar 3

6 februari 2018 (met D/B)
- Verbouwing
- Bezuinigingen
- Persoonlijk budget
- Professioneel gedrag
- Sollicitatieprocedures taken
- Cursusbeleid
- Notulen RvT
- Notulen plenaire vergadering
- Medewerkerstevredenheidsonderzoek
- Meerjarenbegrotingen
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