Jaarverslag Medezeggenschapsraad KC De Klimboom Schooljaar 2018-2019

Het afgelopen jaar bestond net als voorgaand jaar de MR uit 4 leden:
Ouderleden:
Janneke Geurt van Kessel (voorzitter)
Inge van de Heuvel van oirschot (PR contactpersoon)
Personeelsleden:
Yvonne Veenhof (penningmeester)
Nicole Steeghs (secretaris)
Mieke Vogels (als directrice heeft zij een informerende rol binnen de vergaderingen en is ze bij
bepaalde onderwerpen aanwezig).
De MR heeft dit schooljaar 4x vergaderd op de maandagavond (1x niet doorgegaan). De vergadering
start altijd om 19.00 uur. We maken gebruik van het Zakboek medezeggenschap WMS om
onderwerpen te toetsen aan onze rechten.
We hebben ons voornamelijk bezig gehouden met de volgende onderwerpen:
 Jaarplan (schoolplan)
 Arbobeleid
 sociaal-emotionele ontwikkeling
 taakbeleid
 Jaarvergadering OV (MR denkt mee)
 Ouderavond terugblikken en vooruitkijken
 Vakantierooster
 Ontwikkelingen omtrent passend onderwijs
 Personele zaken
 tarieven kinderopvang
 Nieuwe structuur verkennen MR-LOC KC De Klimboom; IKC-raad
 Begroting en financiën
 Ouderbetrokkenheid
 Formatie en groepsindeling en werverdelingsplan
 Werkdrukregeling
 adviezen tevredenheidsonderzoek
 Anti-pestbeleid; gedragsprotocol KWINK
 OPR
 Taakbeleid
 Evaluatie IPC
 Interne procedures (werkplan, taakverdeling, post, organisatie MR)
Voor de verslagen zie de gepubliceerde notulen op de website. (www.kindcentrumdeklimboom.nl)
Door het afscheid van De Klimboom van Nicole Steeghs komt er een plaats voor de
personeelsgeleding vrij binnen de MR. Wij hebben Nicole op passende wijze bedankt voor haar inzet
bij de MR als secretaris.
Ook heeft Mieke Vogels als directrice een andere baan aanvaard en daarmee de MR verlaten. Haar
informerende rol voor het komende schooljaar zal ingevuld gaan worden door Mireille Janssen en
Danny vd Goor.

Volgend schooljaar:
Met ingang van schooljaar 19-20 willen we als Kindcentrumraad gaan functioneren.
KC-raad:
Er zal gewerkt gaan worden binnen een nieuwe structuur van medezeggenschap. We zullen een
kindcentrumraad vormen. De raad zal bestaan uit 3 mensen voor de personeelsgeleding en 3 mensen
vanuit de oudergeleding
GOO-Raad: (bovenschoolse stichtingsraad) combinatie van Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad en LOC van de kinderopvang (Organisatievorm vanaf april 2017) In de GOORaad wordt over onderwerpen gesproken, die bovenschools (stichtingsbreed) geregeld worden. Dit is
van directe invloed op onze school. Vanuit de Klimboom is niemand afgevaardigd binnen de GOOraad.
Vanuit de GOO-raad is er een afgevaardigde die minstens eenmaal per jaar onze vergadering bij
woont; afgelopen schooljaar was Willemien Manders echter verhinderd. I.v.m. pernsionering van
mevr Manders zullen wij een ander contactpersoon toegewezen krijgen.
Marlous van Schijndel treedt toe als nieuw lid van de KC-raad van onderwijs personeelsgeleding,
Mariëlle Nooijen treedt toe vanuit haar rol als pedagogisch medewerker.

