MR Jaarverslag 2013-2014
Samenstelling:
De MR bestond dit schooljaar uit de volgende leden:
Oudergeleding:
Gilbert van den Heiligenberg (Lucas Batau)
Marjolein van Hulst (Lucas Batau)
Esther Kok (Lucas Batau)
Audrey Nulens (Lucas Batau)
Paul de Wit (Christoffel)
Fop Roest (Christoffel)
Personeelsgeleding:
Anne Senten (Lucas Batau)
Linda Robbers (Lucas Batau)
Esther ter Horst (Lucas Batau)
Gerard van Miltenburg (Christoffel)
Leonie van den Bergh (Christoffel)
Vergadermomenten:
In het schooljaar 2013/2014 is de MR 7 keer bijeengekomen. Te weten op:
•
•
•
•
•
•
•

1 oktober
4 november
15 januari
25 februari
8 mei
27 mei
23 juni

Dinsdag 1 oktober:
De MR-leden van Lucas Batau en Christoffel hebben kennis met elkaar gemaakt. De data
voor de vergaderingen zijn vastgesteld. Er is gekeken naar de onderwerpen die besproken
moeten worden dit jaar. Hiervoor is een planning gemaakt.

Maandag 4 november:
Continurooster: De meningen over het continurooster zijn op dit moment erg verdeeld. Er is
nu geen aanleiding om het continurooster verder te onderzoeken. Wel wordt er nog in de

teamvergaderingen van de Lucas Batau en Christoffel navraag gedaan hoe de leerkrachten
over het continurooster denken.
Verder zijn de volgende onderwerpen besproken: het MR-reglement, de communicatie met
de achterban, de ouderraad/oudervereniging en passend onderwijs.

Woensdag 15 januari:
Tijdens deze vergadering zijn de volgende onderwerpen besproken: terugkoppeling vanuit
de GMR, het schoolplan, de begroting en profilering.
Schoolplan: De MR-leden van Lucas Batau en Christoffel hebben het schoolplan apart
besproken. Beide scholen hebben een apart schoolplan. Opmerkingen en aanvullingen zijn
op papier meegegeven aan Marieke.
Begroting: De begroting is besproken en goedgekeurd.
Profilering: Lucas Batau heeft als profiel samenwerkend leren. De Christoffel heeft als profiel
de ontdekkende school. Beide scholen werken op dit moment het profiel verder uit.

Dinsdag 25 februari:
De ouderenquête is besproken. Enkele aanpassingen zijn wenselijk. Een subgroep gaat zich
hierover buigen.
Verder is er gesproken over passend onderwijs. De grootste consequentie voor de scholen is
dat de directie ervoor moet zorgen dat een leerling op een school binnen het
samenwerkingsverband wordt geplaatst, indien de school zelf geen passende plek kan
bieden. Zowel Lucas Batau en Christoffel zullen zoals het er nu naar uitziet
basisondersteuning bieden.

Donderdag 8 mei:
Het MR-reglement moet aangepast worden, vanwege een wetswijzing. De MR heeft deze
vergadering goedkeuring gegeven aan het voorstel van de GMR.
De formatie is besproken. Op de Christoffel is de formatie in principe rond, maar op Lucas
Batau nog niet. De opties van Lucas Batau zijn besproken. Komende vergadering komt dit
punt weer terug.
Er is gesproken over de zichtbaarheid van de MR. Hier moet meer inhoud aan worden
gegeven aangezien de MR nog niet voldoende zichtbaar is.

Dinsdag 27 mei
De formatieplannen voor komend schooljaar zijn verder besproken. Lucas Batau start
volgend schooljaar definitief met 11 groepen en Christoffel met 4 groepen. De MR is blij met
deze uitkomst. De leerkrachtgeleding geeft dan ook instemming aan de formatie.
Het voorstel vanuit de subgroep voor de ouderenquête is besproken. Hier zijn nog enkele
suggesties voor gegeven. Deze worden zo spoedig mogelijk aangepast, zodat de
ouderenquête er snel uit kan.
Ook is de zichtbaarheid van de MR opnieuw besproken. De conclusie hiervan is dat de MR
nog niet voldoende zichtbaar en bereikbaar is voor ouders. Hier wordt op dit moment aan
gewerkt.

Maandag 23 juni
De volgende onderwerpen zijn besproken: terugkoppeling vanuit de GMR, het MRreglement en het schoolondersteuningsprofiel. Ook is geëvalueerd hoe de MR het afgelopen
schooljaar gefunctioneerd heeft.
De MR heeft deze vergadering het MR-reglement goedgekeurd.

