Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2017-2018
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Christelijke
Basisschool Betrouwen over de periode mei 2017– april 2018.
In dit jaarverslag beschrijven wij in hoofdlijnen waar we ons het afgelopen schooljaar mee
bezig hebben gehouden.

Samenstelling MR
Door de verdeling van de MR in een personeelsgeleding en een oudergeleding
vertegenwoordigen de MR-leden een eigen achterban: de personeelsgeleding
vertegenwoordigt het personeel en de oudergeleding vertegenwoordigt de leerlingen/ouders.
Het aantal leden van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. In het
geval van CBS Betrouwen zijn dat vier leden: twee leerkrachten en twee ouders.
Personeelsgeleding
Oudergeleding

: Aafke Herder
Paula de Groot
: Tim Offringa, vader van Stijn,
Koen van Hees, vader van Dagmar en Anne

Waar hebben we ons in 2017-2018 onder meer mee beziggehouden?
Vakantieregeling 2017-2018
Gesproken is over de lengte van de meivakantie en is de laatste schooldag aan de orde
gekomen.
Formatie 2017-2018
Wijzigen zijn onder de loep genomen met aandacht voor de demografische krimp.
Stip op de horizon
De MR steunt het bestuur in haar wens om eens – geheel vrijblijvend – te praten over de
toekomst van goed onderwijs in Bakkeveen. Zeker gezien de krimp. Deze processen zijn nu in
gang gezet.
Schoolplan
Besproken en mee ingestemd.
Schoolgids
Besproken en mee ingestemd
Ouderbijdrage
Advies oudercommissie overgenomen.
Vacatures bestuur school
Besproken en mee ingestemd
Management statuut/ reglement
Herzien en geaccordeerd

Jaarrekening en begroting
Besproken en mee ingestemd.
Stakingen
Belang van tijdige communicatie naar ouders onderstreept en tevens medezeggenschap over
werkdruk
Ouderenquête
Resultaten besproken en voorgelegd aan het bestuur
Vandalisme
Besproken

Tot slot
We hebben ons het afgelopen jaar met veel plezier ingezet voor CBS Betrouwen. Het
komende jaar verwachten we met net zoveel enthousiasme de zaken op te pakken die aan ons
worden voorgelegd. Iedere ouder kan en mag zijn mening en ideeën kenbaar maken bij de
MR. Heeft u vragen, problemen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.
Onze gegevens vindt u in de telefoonlijst. Natuurlijk kunt u ons ook aanspreken in en om de
school. Wij verwachten de belangen van iedereen zo goed mogelijk te blijven behartigen
zodat CBS Betrouwen een kwalitatief goede basisschool blijft met een veilig en uitdagend
leer- en werkklimaat!
Graag willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

