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De MR
Voorwoord
Dit jaarverslag geeft een samenvatting van de werkzaamheden van de
medenzeggenschapsraad van BS de Waai over het schooljaar 2015-2016. Hiermee leggen we
verantwoording af aan onze achterban, de ouders van de leerlingen en de teamleden van de
Waai.
De activiteiten van de MR zijn beschreven in het Activiteitenplan 2015-2016. Dit jaarverslag
geeft een korte terugkoppeling op elk van deze activiteiten. Daarnaast worden onderwerpen
behandeld die aan de hand van de aktualiteit aan de orde zijn gekomen.

Samenstelling en taakverdeling
Onze MR bestaat uit acht leden, vier uit de oudergeleding en vier uit de personeelsgeleding.
De samenstelling en taakverdeling in schooljaar 2015-2016 was als volgt:
Samenstelling & taakverdeling 2015-2016
Hans Greve
Voorzitter
Oudergeleding
Ina van Ee
Penningmeester

2e jaar

Beheer MR mailbox

3e jaar
aftredend
herkiesbaar
1e jaar

Marjolein Bruijsten

Notulist

3e jaar
aftredend
herkiesbaar
3e jaar

Wilma Jansen

Verkiezingscommissie

1e jaar

Contactpersoon team,
weblog
Gonneke de Kleijnen Secretaris
verkiezingscommissie

1e jaar

Jaap Ceulemans
Myrna GroeninkMastail

Personeelsgeleding

François Werts

2e jaar

Op basis van het Reglement medezeggenschapsraden Optimus primair onderwijs bedraagt
de zittingsduur van de leden drie jaar. Eind schooljaar 2015-2016 waren drie van de MR
aftredend; twee uit de oudergeleding en één uit de personeelsgeleding.
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Verkiezingen oudergeleding
In mei 2016 zijn verkiezingen uitgeschreven voor de MR. Er heeft zich helaas geen ouder
aangemeld. Daarmee zijn Ina en Myrna herkozen voor een nieuwe termijn van 3 jaar.
Verkiezingen personeelsgeleding
De termijn van Marjolein Bruijsten was voltooid, maar zij heeft zich beschikbaar gesteld voor
een nieuwe termijn en blijft namens het team in de MR.
Vergaderingen
In het afgelopen jaar heeft de MR vergaderd op
07.09-2015
12-10-2015
23-11-2015
11-01-2016 (gezamenlijke MR/OR vergadering)

22-02-2015
04-04-2016
23-05-2016
27-06-2016

De vergaderingen werden gehouden in De Waai II, telkens van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Bij het eerste deel van de vergaderingen was de directeur Jack Daalmans als adviseur /
vertegenwoordiger van het bevoegd gezag aanwezig. Het tweede deel van de vergadering
vindt plaats zonder de directie.
Naast de reguliere MR-vergaderingen hebben dit jaar diverse overleggen plaatsgevonden
binnen de oudergeleding, als ook met de directie.
Directie
De samenwerkingwerking tussen de directie met de MR is in het afgelopen jaar wederom als
constructief en plezierig ervaren. De MR waardeert de openheid waarmee de directie ons
informeert over de lopende gang van zaken op school. De MR probeert daarbij kritisch mee
te denken, altijd vanuit het oogpunt dat we samen werken aan de continue verbetering van
de kwaliteit op school.
Vaste agendapunten
De agenda van de MR-vergaderingen kent de volgende standaard-indeling:
notulen vorige vergadering;
mededelingen:
o School (directie en team);
o Optimus;
o GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad);
Passend Onderwijs – stand van zaken
onderwerpen volgens het MR activiteitenplan;
actuele punten
ingekomen post / uitgaande post;
rondvraag.
De agenda is gesplitst in een overleg met de directie en een deel zonder directie.
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Onderwerpen
De volgende belangrijkste onderwerpen zijn in het afgelopen jaar aan de orde gekomen:
Algemene MR-aangelegenheden
 Activiteitenplan
De MR plant en werkt volgens een Activiteitenplan, waarin de hoofdthema’s voor het
gehele schooljaar zijn uitgewerkt. Het activiteitenplan wordt aan het begin van het
schooljaar vastgesteld en gepubliceerd. Ouders krijgen de gelegenheid op het plan te
reageren via de weblog, maar over het algemeen komen hierop geen reacties.
 MR – GMR
De communicatie met de GMR is weliswaar verbeterd, maar er is weinig tot geen direkt
kontakt tussen GMR en MR. Er is aandacht gevraagd voor het MR-Reglement dat
enigszins gedateerd is. Dit zal in het komend jaar worden opgepakt.
 Begroting 2015-2016 (Adviesrecht MR)
De begroting 2015 is door de MR op hoofdlijnen getoetst. Hierbij zijn geen
noemenswaardige aandachtspunten geconstateerd.
 Financieel overzicht MR
Het budget van de MR voor het schooljaar 2015-2016 bedroeg 1.545 euro. Dit bedrag is
wettelijk vastgesteld op basis van het aantal leerlingen (volgens artikel 13.3 in CAO PO).
De uitgaven van de MR zijn zeer beperkt en er is besloten hiervoor geen aparte begroting
te maken. In de afgelopen jaren is gebleken dat er nauwelijks kosten zijn gemaakt.
Met de directie is overeengekomen, dat indien de MR een grotere uitgave voorziet,
hiervoor ruimte wordt gezocht in de lopende begroting van de Waai.
Schoolontwikkeling
 Schoolplan 2015-2019 (Instemmingsrecht MR)
Het Schoolplan is goedgekeurd op 16 september 2014 en vormt de basis voor de
activiteiten en jaarplannen die in deze periode worden opgesteld.
 Jaarplan & Voortgang Schoolontwikkeling (ter informatie)
Het concept Jaarplan 2016-2017 is besproken in juni 2016. Ofschoon dit geen
verplichting van de directie is, wordt het jaarplan zeer op prijs gesteld door de MR.
Aan de hand van dit Jaarplan heeft de directie net als in het voorgaande jaar in elke
vergadering gerapporteerd over de voortgang op elk onderdeel van het jaarplan. De
behandeling van deze rapportage was een vast onderdeel op de agenda. Op deze
transparante wijze heeft de MR gedurende het jaar de voortgang van de
Schoolontwikkeling volgens het vastgestelde Jaarplan kunnen toetsen. De rapportage
wordt afgerond middels het Jaarverslag van de directie.
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Personele aangelegenheden
 Formatie 2015-2016 (Instemmingsrecht P)
De MR is regelmatig geïnformeerd over de formatieontwikkelingen die binnen de school
spelen.
Het leerlingenaantal is het afgelopen jaar stabiel gebleven. Het aantal van 7
kleutergroepen 1/2 blijft gehandhaafd. Met dit leerlingen aantal en groepen (21) worden
alle beschikbare lokalen benut. Het formatieplan is in juni 2016 goedgekeurd.
 Informatiemodel (IR P)
In overleg met het team is als overlegmodel het informatiemodel ten faveure van het
basismodel aangenomen (juni 2016).
School en organisatie
 Schoolgids (Instemmingsrecht O)
De schoolgids is op een aantal punten gewijzigd, in aansluiting op het nieuw schoolplan.
 Jaarverslag
Het Jaarverslag van de directie is door de MR in Juni besproken en in september 2016
definitief verstuurd.

5-gelijke-dagen-rooster
De MR heeft zich na de invoering per begin van het schooljaar 2014-2015 intensief bezig
gehouden met het 5-gelijke-dagen model (5GD). In het afgelopen jaar zijn er nog enkele
vragen en opmerkingen van ouders ontvangen. Deze vragen zijn in/na overleg met de
directie beantwoord. Het 5GD rooster is inmiddels goed ingeburgerd en wordt door de
leerkrachten als positief ervaren.
Passend Onderwijs
Op 1 august 2014 is het Passend Onderwijs ingevoerd. Optimus en daarmee ook BS de Waai
maken delen uit van de Stichting Stromenland.
Na een haperende start van de invoering van het Passend Onderwijs, is in het afgelopen jaar
veel verbeterd, met name dankzij de inspanningen van de nieuw aangestelde coordinator,
Ton van Wanroij. Hoewel er nog onduidelijkheid bestaat over het zorgprofiel van de Waai,
kunnen actueel alle zorg aanvragen op een passende wijze worden opgelost.
Ouderpanel
Op 30 maart vond deze jaarlijks terugkerend activiteit plaats waarbij het doel is de ouders te
informeren en te betrekken bij het wel en wee van de school. Dit keer is gekozen voor een
vorm waar een 10-tal workshops over uiteenlopende onderwerpen door het team zijn
georganiseerd. De avond was een groot succes met een record aantal inschrijvingen. Groot
compliment aan het team voor de vakkundige en enthousiaste wijze waarop de workshops
zijn voorbereid en gepresenteerd.
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Diversen
 Veiligheid op en rond de school
De MR heeft jaarlijkse risiko-inventarisatie die op school plaatsvindt behandeld. Deze
risiko-inventarisatie en de daaruit voortvloeiende acties zullen ook in de toekomst een
standaard aandachtspunt van de MR zijn.
In samenwerking met de OR is een brief opgesteld over de verkeerssituatie rondom de
school. Zowel het rij- en parkeergedrag van ouders, alsook het doorgaand verkeer op de
Lavendel vormen een dagelijks terugkerend risiko voor de kinderen van de Waai. De brief
is gestuurd naar de Gemeente Cuijk met het verzoek de verkeerssituatie nader te
onderzoeken en te verbeteren. De brief is nog in behandeling en een formele reactie
wordt in het komend jaar verwacht. Er is echter in de bergoting van de Gemeente ruimte
gemaakt voor enkele verkeersverbeteringen.
 OR & Communicatie met ouders
Samenwerking met de OR is in het afgelopen jaar goed verlopen. Er is jaarlijks een
gezamenlijke vergadering MR & OR, maar er vindt regelmatig overleg over diverse
onderwerpen plaats.
In de gezamelijke vergadering van januari 2016 is o.a. de verkeerssituatie rondom de
school besproken met de wijkagent.
Een active communicatie met de de ouders blijft een van de speerpunten voor het
komend jaar. Dit zullen we doen via de website, het weblog en waar nodig door directe
communicatie met de ouders.

Cuijk, september 2016.
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