Jaarverslag M.R.-vergaderingen D.W. van Dam van Brakelschool
Periode november 2016 t/m september 2017
De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad bestond dit jaar uit:
Gert-Jan Ansing (voorzitter- inmiddels afgetreden), Bart Weenink (GMR) en Anouk
Loef. De personeelsgeleding bestond uit: Marjan van Dugteren, Mariska Valk
(secretaris) en Leo Weyman (GMR). Marieke Spruijt was als afgevaardigde van het
bestuur aanwezig.
De M.R.-leden kwamen het afgelopen jaar vier 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 werkt sinds 1 januari met een andere opzet dan voorheen.
 Het zg. paraplumodel bestaat uit een structuur met een dagelijks bestuur
(voorzitter, secretaris en alle voorzitters van de themaraden)
en vijf themaraden (Beleid&Strategie, Financiën, Onderwijs, Personeel en
Communicatie). Van alle stroommscholen is minimaal een persoon (ouder of
personeelslid) afgevaardigd in de GMR(-themaraden).
 In iedere themaraad zitten 4 personen (twee ouders en twee
personeelsleden). Zij bespreken documenten die aangeleverd worden door
het bestuur en geven daarop een advies of goedkeuring. Hiervan maken zij
een verslag. Het dagelijks bestuur bekijkt of het proces van advies of
goedkeuring goed is verlopen en of het niet in strijd is met ander beleid of
wettelijke regels. Hierna wordt het advies of de goedkeuring door het dagelijks
bestuur vastgesteld.
 Alle MR-en van de 15 Stroommscholen worden geïnformeerd over de zaken
die het DB heeft besproken.
 Er is een nieuw (G)MR-reglement vastgesteld waarin het paraplumodel is
opgenomen.
 Bart Weenink heeft besloten niet langer lid te blijven van de GMR. Leo
Weyman is lid van de themaraad Communicatie en wordt secretaris van het
Dagelijks Bestuur. Er is een nieuwe GMR-voorzitter benoemd; Denis Aarsen
(ouder van De Bolster).

Beleid omtrent ongeoorloofd gedrag.
Er is een eerste opzet geweest omtrent het opnieuw vaststellen/ maken van een
beleidsstuk omtrent ongeoorloofd gedrag. Tevens is er gesproken over het direct
informeren en communiceren met MR-leden indien een dergelijke situatie zich
voordoet.

Begroting schooljaar 2017/2018
Marieke liet ons, ondanks het verwachte dalende leerlingaantal, een positieve
begroting zien. We krijgen door het dalende leerlingen aantal een ‘kleine scholen
budget‘, dat is een positief puntje. De personeelsformatie is iets veranderd; Luuk
Gieles zal dit schooljaar ouderschapsverlof opnemen, Meta Kraaij zal die dag groep
4-5 draaien. Marjan van Dugteren gaat iets minder werken.
Het leerlingaantal staat nu op 79.
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 / 7-8 combinatie te gaan draaien.

Mariska Valk
September 2017

