Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Mare
Schooljaar 2015‐2016
Samenstelling
In de samenstelling van de MR zijn dit jaar geen wijzigingen geweest.
Namens het personeel:

Marriëtte Bloom
Jelle van Oosteroom (GMR)
Esther Klein Haneveld (voorzitter)

Namens de ouders/verzorgers: Andrea Timmermans (secretaris)
Ilona Padding
Monique Bal
Aftreedschema
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Oudergeleding

GMR
De Medezeggenschapsraden van alle Scopescholen zijn vertegenwoordigd in de GMR
(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Namens ‘De Mare’ is Jelle van Oosteroom
afgevaardigd. De GMR is het adviesorgaan voor het bestuur van de Scopescholen. Alle
bovenschoolse beleidszaken worden behandeld in de GMR. Jelle koppelt besproken zaken
terug naar de MR. Iedere MR‐vergadering wordt kort verslag gedaan van de
GMR‐vergadering.
Vanuit de ouders was er niet altijd de mogelijkheid om de GMR‐vergaderingen bij te
wonen. Het is ons streven dat er zowel uit de oudergeleding als uit de personeelsgeleding
van de MR iemand aanwezig is bij de GMR‐vergaderingen.

Bijeenkomsten
De MR is dit jaar zeven keer bij elkaar gekomen, te weten op:
‐ 29 september 2015
‐ 27 oktober 2015
‐ 26 januari 2016
‐ 8 maart 2016
‐ 5 april 2016
‐ 10 mei 2016
‐ 7 juni 2016

Samenwerking en Communicatie
We vergaderen ongeveer 1x per maand. De voorzitters van de SR en de MR proberen een
deel van de vergadering van de andere raad bij te wonen. Zo zijn we op de hoogte wat er
speelt binnen de raden.
De notulen van de vergaderingen worden online gezet zodat ouders en andere
belangstellenden deze kunnen lezen.

Bespreekpunten:
De MR heeft het afgelopen schooljaar onder andere gesproken over de volgende
onderwerpen:
● Schoolgids 2016‐2017‐ goedgekeurd door de MR
● Het vakantierooster 2016‐2017 ‐ goedgekeurd door de MR
● Formatie 2016‐2017 ‐ goedgekeurd door de MR
● De tevredenheidsenquête is besproken.
● De ouderavond over sociale veiligheid is besproken.
● Er is kennisgenomen van nieuwe methodes voor rekenen, sociale veiligheid en
Engels.
● Het jaarplan van de MR is besproken en waar nodig aangepast.
● Verkeersexamen. Er zijn binnen Alphen mensen nodig die dit gaan organiseren. De
MR wil graag het verkeersexamen behouden.
● De MR heeft een geldbedrag per groep beschikbaar gesteld om de kieskasten aan te
vullen.

