Jaarverslag van de medezeggenschapsraad van OBS de Blaak schooljaar 2017-2018
Samenstelling MR
M.i.v. augustus zaten de volgende personen in de MR:
Namens het personeel:
Lieke Vingerhoets (penningmeester)
Marion Wouters (vice voorzitter)
Iet van der Wiel (secretaris)
Namens de ouders:

Mireille vd Boom (voorzitter)
Hilde Dijkman
Sander Jansen

De MR is in het schooljaar 2017-2018 9 maal bijeengekomen.
Contact met de OR
Ook dit jaar was er bij de MR vergaderingen een OR lid aanwezig: Sjoerd Stelwagen. Sjoerd
heeft steeds aandachtspunten vanuit de OR en MR meegenomen in de respectieve
vergaderingen.
Contacten met achterban
Er zijn dit schooljaar regelmatig overlegmomenten geweest met ouders van school.
Relatie met de GMR
Onze school valt qua bestuur onder de gemeente. De gemeente heeft deze taak gedelegeerd
aan de Stichting Opmaat. Om de medezeggenschap van de onder dit bestuur vallende scholen
te waarborgen is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad kortweg GMR. Iedere
MR vaardigt een personeelslid en een ouderlid af naar de GMR. Functie van ouderlid GMR is
tot het eind van het schooljaar vacant geweest. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat dit
ingevuld worden door Remco Verbeek. Eugene Pallandt heeft namens het team deze taak
vervuld ( heeft geen zitting in MR). Eugene heeft ons middels verslagen van de GMR op de
hoogte gehouden van de stand van zaken, die voor ons als MR van belang zijn.
Vergaderingen van de MR
Tijdens het verslagjaar zijn veel verschillende onderwerpen aan bod geweest en sommige
beheersen voor een groot deel de agenda, andere onderwerpen komen slechts kort aan bod ter
informatie van de MR. Als hulpmiddel hebben we een jaarplanning waarin alle onderwerpen
in vermeld staan van evalueren, klachtenregeling tot de meerjarenbegroting OBS de Blaak.
Iedere vergadering is gestart met mededelingen vanuit de directie. Onderwerpen als begroting,
formatie en jaarplan, rapporten, voortgangsgesprekken, en schoolplan ( 2015 – 2019), namen
vaak een groot deel van de vergaderingen in beslag. Veiligheid, Gezondheid en Milieu is ook
een onderwerp geweest dat regelmatig op de agenda stond, regelmatig zijn er in diverse
lokalen metingen verricht en de uitslag daarvan is in de MR besproken. Protocol
weersomstandigheden is besproken en goedgekeurd door de MR.

Hoe kunnen wij de communicatie met onze achterban verbeteren is ook regelmatig onder
onze aandacht geweest.
Vooral het schoolplan is dit jaar een aantal keren zeer uitgebreid aan bod gekomen. De
volgende onderwerpen uit het schoolplan zijn uitvoerig besproken:
- Autonomie en eigenaarschap
- 21st Century skills
- Engels
- Cmkt
MR verslagen op Internet
De verslagen van de vergaderingen zijn steeds geplaatst op de site van school.
Verdere informatie betreffende de inhoud van de vergaderingen is dus ook op deze site te
vinden.
Tilburg, oktober 2018.
Iet van der Wiel
Secretaris MR

