Jaarverslag MR de Zonnewijzer schooljaar 2016-2017
Algemeen
In de Medezeggenschapsraad (MR) is de inspraak van het personeel en de ouders wettelijk geregeld.
Ouders en personeel (leerkrachten / teamleden) kunnen via de MR meepraten en over een aantal
(wettelijk vastgelegde) onderwerpen meebeslissen.
De vertegenwoordiging van de ouders en teamleden (personeel) worden formeel de oudergeleding
en personeelsgeleding genoemd. De grootte van beide geledingen hangt af van het aantal leerlingen
en daarmee ook het aantal teamleden.
Voor de Zonnewijzer kwam dat afgelopen schooljaar, evenals het voorafgaande schooljaar, neer op
vertegenwoordiging van 3 personen per geleding.

Samenstelling en vergaderingen MR
De MR van het schooljaar 2015-2016 begon met een oudergeleding van drie personen: Mieke
Vreeman, Esther Ocheng en Annemarie Kamp (voorzitter). Aan het eind van het jaar heeft Annemarie
afscheid genomen en is zij vervangen door Gertjan Zegeling. De personeelsgeleding bestond uit 3
personen: Janette Kuijt, Diana de Graaf en Tonneke van ’t Riet (notulist).
Diana de Graaf is een periode afwezig geweest i.v.m. zwangerschapsverlof.
Er waren een heel aantal nieuwe leden ten opzichte van het voorgaande jaar. In september/oktober
hebben Mieke Vreeman, Esther Ocheng, Diana de Graaf en Tonneke van ’t Riet de basiscursus voor
de MR van het CNV gevolgd.
Verder is meestal de directie (op uitnodiging) bij het eerste deel of geheel aanwezig en normaliter
ook (op uitnodiging) de voorzitter of vertegenwoordiger van de OR ter bevordering van de korte en
open communicatie onderling. Het praat simpelweg makkelijker aan één tafel.
De vergaderingen zijn openbaar, zie website, tenzij het een besloten onderwerp betreft.
Verslag van een vergadering is altijd op te vragen via ons emailadres
mr.zonnewijzer@pcboamersfoort.nl of liggen ter inzage op school.
In het schooljaar 2016-2017 heeft de MR vijf vergaderingen gehouden.

Activiteiten en ontwikkelingen MR 2016-2017
Het nieuwe MR jaar zijn we gestart met het maken van een jaarplanning. Hierbij is gebruik gemaakt
van het handboek MR. Annemarie Kamp heeft dit jaar de rol van voorzitter vervuld en aan het eind
van het jaar overgedragen aan Gertjan.
In de OneDrive heeft Annemarie veel stukken van de MR geordend en een goed naslag werk
gemaakt. Hier kunnen documenten van de afgelopen jaren worden opgeslagen en aangevuld met
nieuwe.
We zijn dit jaar gestart met het nakijken van de schoolgids. Hier is veel tijd in gaan zitten zowel van
school als van ouders. Door verschillende oorzaken is het aan het eind van het jaar nog niet gelukt de
schoolgids goed te keuren. Deze goedkeuring schuift door naar seizoen 2017-2018.
Verder zijn we dit jaar bezig geweest met het inzichtelijk maken van onze vergaderdata/website en
notulen. Dit vraagt nog enige afronding en wordt in 2017-2018 geëvalueerd.
In juni 2017 was er een prik-actie van het PO waar de Zonnewijzer aan mee heeft gedaan. Namens de
school zijn 2 ouders van de MR naar het Malieveld gegaan om steun te betuigen en hebben daar
gesproken met politici.

Verder heeft de MR zich ook bezig gehouden met de gebruikelijk jaarlijks terugkerende onderwerpen
zoals instemming begroting, formatieplan en het schoolplan.

Informatie of opmerkingen
Wilt u meer informatie of iets kwijt aan de MR, laat het ons weten. Kan per mail
mr.zonnewijzer@pboamersfoort.nl of spreek één van ons aan.

