Jaarverslag Medezeggenschapsraad OBS A. Bosschool
Schooljaar 2018- 2019

Inleiding
Dit is het jaarverslag schooljaar 2018-2019 van de Medezeggenschapsraad (MR)
van OBS A. Bosschool. Het is het verantwoordingsdocument van de MR. Zo staat
er bijvoorbeeld in hoe vaak er is vergaderd en welke onderwerpen besproken
zijn. De MR vindt het belangrijk dat ouders, personeel en andere
belangstellenden ook tussentijds op de hoogte zijn van MR aangelegenheden.
Er is daarom ook een e-mailadres via de site van de A Bosschool waarop de MR
bereikbaar is, naast dat wij als MR leden altijd aan te spreken zijn. Ook zullen de
de notulen geplaatst worden op de website van de school en wordt de
maandelijkse nieuwsbrief van school benut om eventuele ontwikkelingen vanuit
de MR te delen.
Vergaderdata
In het schooljaar 2018-2019 vergaderde de MR zes keer. De MR vergaderingen
vinden plaats op school en beginnen en eindigen in principe om resp. 19.30 en
21.30 uur.
De
•
•
•
•
•
•

MR vergaderde in het schooljaar 2018-2019 op:
26 september 2018
08 november 2018
28 januari 2019
02 april 2019
22 mei 2019
27 juni 2019.

De vergaderingen kennen een gezamenlijke start met de
Medezeggenschapsraden van de overige twee scholen van het onderwijsteam
waar de A. Bosschool deel van uitmaakt, de obs Ter Stege te Olst en de obs De
Peperhof te Wijhe.
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Samenstelling en taakverdeling
De MR bestaat uit zes leden. Drie daarvan vertegenwoordigen het personeel en
vormen de personeelsgeleding. De andere drie vertegenwoordigen de ouders en
vormen de oudergeleding.
Aan het begin van het schooljaar was de samenstelling van de MR als volgt:
Naam
Karin Oosterholt
Imre Grolleman
Martine Aaftink
Everdien H.
Dennis A.
Melanie L.

Taak

Personeel/ouder

Voorzitter

Personeel
Personeel
Personeel
Ouder
Ouder
Ouder

Door wijzigingen in het team van de ABosschool zijn Rik Grooten en Elske Veltjen
vervangen door Imre Grolleman en Martine Aaftink en namen zij namens het
personeel zitting nemen in de MR.

Jantien Blankhorst, de bovenschoolse directeur heeft de gezamenlijke deel van
de vergaderingen bijgewoond. Op aanvraag was zij ook bij het deel van de A
Bosschool aanwezig.
Wouter de Waal, locatiecoördinator heeft de vergaderingen vanaf januari 2019
weer bijgewoond.
Hoewel MR vergaderingen openbaar zijn, heeft in het schooljaar 2018-2019
niemand gebruik gemaakt van de mogelijkheid als toehoorder aanwezig te zijn.
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Besproken onderwerpen
In het schooljaar 2018-2019 zijn de volgende onderwerpen in één of meer MRvergaderingen aan de orde geweest:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schooljaarverslag 2018-2019
School Ondersteunings Profiel
Schoolbegroting 2019 e.v.
Formatie 2019-2020
Resultaten van CITO-toetsen
Schoolgids
ARBO & RI
Huisvesting
Continurooster
Terugkoppeling van GMR-vergaderingen van ‘Stichting De Mare’

Een aantal van bovenstaande punten zijn terugkeerde agendapunten en zullen
tijdens de MR-vergaderingen in schooljaar 2019- 2020 weer opgepakt worden.
Er zijn een aantal zaken die we vanuit de MR ook nauw volgen; dat zijn de
ontwikkelingen rondom de voorzieningenhart in Wesepe en de fusie van de scholen
in Wijhe. Ook dit zijn terugkeerde punten tijdens elke vergaderingen.

Instemming en advies
Er zijn in het schooljaar 2018– 2019 1 adviesaanvraag behandeld, namelijk een
adviesvraag die betrekking had op het continuerooster, wij hebben hierin positief
geadviseerd.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Elske Veltjen zat namens de teamgeleding zitting in de GMR en zorgde ervoor dat wij
tijdens de gezamenlijke start bijgepraat werden.
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