MR Jaarverslag CBS de Waterlelie 2016-2017
Voorwoord
De medezeggenschapsraad (MR) van de CBS de Waterlelie presenteert hierbij het jaarverslag, dat bedoeld is
om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar 2016-2017. Het verslag heeft tot
doel om de achterban – ouders en personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die het afgelopen
schooljaar hebben plaatsgevonden.
Werkwijze
De MR wil een positieve bijdrage leveren aan de beleidsvoering van de Waterlelie. Zij doet dit door gebruik te
maken van haar algemene rechten (overleg-, initiatiefrecht en informatierecht) en bijzondere rechten
(instemmings- en adviesrecht) op beleidsmatige onderwerpen, waarbij zij de belangen van leerlingen, ouders
en personeel goed weet te behartigen.
Om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen tijdig aan bod komen tijdens MR-vergaderingen is een
jaarplanning gemaakt. Deze staat beschreven in het MR jaarplan (Klik hier om het Jaarplan te openen). Op basis
van deze jaarplanning wordt voor elke vergadering de agenda opgesteld. Op de jaarplanning staan
onderwerpen die in een vergadering aan bod komen; dit zijn zowel de aandachtsgebieden die we vanuit de MR
hebben geformuleerd, als de onderwerpen die aan bod moeten komen conform de Wet Medezeggenschap op
scholen, zoals het schoolformatieplan en de schoolgids. Daarnaast is deze planning aangevuld met specifieke
onderwerpen, die voor onze school interessant zijn. Ook de onderwerpen die in de GMR (Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad SCOH scholen) worden behandeld, komen ter sprake in de MR-vergaderingen. En
natuurlijk wordt de agenda nog gevuld met actuele onderwerpen, die voortkomen uit gebeurtenissen
gedurende het jaar of ingezonden onderwerpen van ouders/personeel.
Vergaderfrequentie
In het schooljaar 2016-2017 heeft de MR 6 keer vergaderd. Het eerste gedeelte van de vergadering gebruikt de
MR om te overleggen over de agendapunten. Tijdens het tweede gedeelte is de directrice, Margot Vogelaar,
aanwezig om vragen te beantwoorden en te overleggen met de MR over de agendapunten.
Dit schooljaar hebben ouders of personeelsleden geen gebruik gemaakt van de openbaarheid van de
vergaderingen.
Onderwerpen 2016-2017
Tijdens het schooljaar 2016-2017 zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen.




Rust in school
In het voorgaande schooljaar zijn aan de hand van bijeenkomsten met zowel ouders als personeel een
aantal afspraken opgesteld die de rust in school moeten bevorderen. De ervaringen na het invoeren
zijn met elkaar gedeeld. De MR heeft de directie hierover advies gegeven. De veranderingen en de
bevindingen bij de nieuwe situatie heeft de MR als mededeling te horen gekregen.
Interne organisatie van de MR op CBS de Waterlelie
Sinds dit jaar werkt de MR met een jaarplan. Hierin staat wat de MR doet en staan de vergaderdata en
de onderwerpen die aan de orde moeten komen tijdens de verschillende MR vergaderingen. Het

gebruik van een jaarplan is als zeer prettig ervaren en zal volgend jaar wederom toegepast
worden. Het Jaarplan wordt ook op de website gepubliceerd voor ouders.


Communicatie achterban MR
De MR heeft de ouders middels het Jaarplan op de hoogte gesteld van de voorgenomen onderwerpen
tijdens de MR vergaderingen. Daarnaast staat er een korte toelichting over wat de MR doet. De
personeelsgeleding(PMR) praat het team met regelmaat bij tijdens de dagstart. Wanneer daar
aanleiding voor is brengt de PMR het team op de hoogte van onderwerpen dat een ieder persoonlijk
aangaat of waarover de PMR advies wil krijgen van zijn achterban.
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Met onder andere de volgende onderwerpen heeft de MR afgelopen schooljaar ingestemd:
o Jaarplan van CBS de Waterlelie schooljaar 2016-2017
o Concept formatieplan
o De inhoud van de schoolgids
o Jaarverslag van CBS de Waterlelie
o Aanpassing huishoudelijk reglement van de MR n.a.v. wijzigingen in de Wet medezeggenschap.
o Begroting van de OR (ouderschapsraad) voor schooljaar 2016-2017
o Het veiligheidsplan van CBS de Waterlelie
Het is een uitgebreid plan geworden, waarin allerlei losse plannen zijn gekoppeld tot 1 plan;
het veiligheidsplan. De MR is enthousiast over het plan, maar geeft wel de kanttekening dat
het uitgebreide plan wel werkbaar moet blijven.
o De PMR heeft ingestemd met het nieuwe taakurenbeleid voor het schooljaar 2017-2018
o Vakantierooster en planning studiedagen schooljaar 2017-2018
De MR heeft advies gegeven over de volgende onderwerpen:
o Begroting van CBS de Waterlelie
Sinds januari 2016 is CBS de Waterlelie een zelfstandig functionerende school. De
samenwerking met De Gantel is nog altijd zichtbaar in de administratie van de school. De
directie is druk bezig om alles op naam van de Waterlelie te krijgen, maar omdat wij nog
steeds 1 BRIN nummer hebben, wordt CBS de Waterlelie nog niet overal erkend als zelfstandig
functionerende school. De MR blijft het bestuur keer op keer hierop wijzen en erop aandringen
dat CBS de Waterlelie een eigen BRIN nummer moet krijgen.
o Professionaliseringsplan van CBS de Waterlelie
De directrice heeft een professionaliseringsplan geschreven, waarin staat hoe CBS de
Waterlelie een betere professionele cultuur gaat creëren, waarin de leerkrachten met en van
elkaar gaan leren en hoe dit gerealiseerd gaat worden. De MR heeft dit plan gelezen en
positief advies gegeven.

Speerpunten voor het schooljaar 2017-2018
De MR wil zich inzetten om op een praktische manier een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de
school, het beleid en het onderwijs in het bijzonder. Wij hopen met onze inzet deze positieve manier van
werken te kunnen blijven voortzetten. De volgende punten komen volgend jaar ook zeker terug als
speerpunten van de MR:




Communicatie van de MR met de achterban
Het up to date houden van de kennis over de rechten en plichten van de MR middels een vervolg cursus
voor MR leden.
Verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren.

Tenslotte:
Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch opbouwend te kijken naar alles
wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet komen, dan
horen wij dat graag. U kunt ons altijd bereiken op het volgende mailadres:
mrwaterlelie@gmail.com. Daarnaast kunt u de notulen, vergaderdata en het jaarplan vinden op de website van
CBS de Waterlelie onder het kopje ouders-> medezeggenschapsraad.
(http://cbsdewaterlelie.nl/ouders/medezeggenschapsraad)
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
De MR van CBS de Waterlelie
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