Jaarverslag M.R.-vergaderingen D.W. van Dam van Brakelschool
Periode november 2015 t/m september 2016
De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad bestond dit jaar uit:
Gert-Jan Ansing (voorzitter), Bart Weenink (GMR) en Anouk Loef.
De personeelsgeleding bestond uit: Marjan van Dugteren, Mariska Valk (secretaris)
en Leo Weyman (GMR). Marieke Spruijt was als adviserend lid aanwezig.
De M.R.-leden kwamen het afgelopen jaar drie keer in vergadering bijeen.
Een selectie uit de onderwerpen die in de MR aan de orde zijn geweest:
GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)
Alle basisscholen van STROOMM hebben een medezeggenschapsraad (MR),
waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn. Op bovenschools niveau
functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin alle
medezeggenschapsraden vertegenwoordigd zijn. De GMR houdt zich bezig met
aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor
de meerderheid van de scholen, zoals bijv. het meerjarig financieel beleid en de
samenstelling van de formatie van personeel.
De GMR en de themaraden vergaderden dit schooljaar regelmatig en Leo en Bart,
die onze school vertegenwoordigden in de GMR, deden verslag van de onderwerpen
waarover de GMR namens de MR-en advies of instemming uitbracht.
PR-commissie
Er werd een PR-commissie samengesteld, bestaande uit leden van het team, MR en
OR. Met als doel kijken hoe we als school onderscheidend kunnen zijn: onze school
meer onder de aandacht brengen door o.a. regelmatig een bericht te plaatsen in de
lokale kranten, flyers op peuterspeelzaal en kinderdagverblijven, alle jaaractiviteiten
eens goed onder de loep nemen en kijken waar ruimte is voor verbetering.
Tevens wordt er achter de schermen hard gewerkt om een geheel nieuwe website te
lanceren.
Huisvesting
De huisvesting / gebouw is onder de loep genomen. Dit heeft er inmiddels toe geleid
dat er een interne verbouwing heeft plaatsgevonden in de hal / gang. Er blijven
echter nog een aantal punten die de nodige aandacht vragen zoals het dak en de
lichtkoepels die nodig vervangen moeten worden.
Ook het schoolplein is het afgelopen jaar goed onder handen genomen door een
groep enthousiaste ouders.
Passend onderwijs
Kinderen die voorheen een ‘rugzakje ‘ kregen zijn er nog steeds. Ook op onze
school. Deze kinderen krijgen nu ondersteuning, een arrangement. In de praktijk
komt het er op neer dat we als school een afgemeten bedrag (= formatie en/of
middelen) voor extra ondersteuning aanvragen bij de ondersteuningseenheid in
Zaltbommel.

Begroting schooljaar 2016/2017
Marieke liet ons, ondanks het verwachtte dalende leerlingaantal, een positieve
begroting zien. De personeelsformatie bleef ongewijzigd en het huidige leerlingaantal
is inmiddels weer aan het stijgen.
Het leerlingaantal staat nu al weer op 82!
Formatie:
De oudergeleding van de MR sprak een positief advies uit om in het huidig
schooljaar met een 1-2-3 / 4-5 / 6-7-8 combinatie te gaan draaien.
Schoolgids
Marieke kwam met een nieuwe opzet van de schoolgids.
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