Jaarplan Medezeggenschapsraad St Franciscusschool
Schooljaar 2017-2018
Visie en missie
Als Medezeggenschapsraad (MR) houden we ons primair bezig met het schoolbeleid.
Hoofdzaak is het toetsen van dit schoolbeleid. Op basis van wettelijke regelgeving wordt
door de schoolleiding gevraagd om instemming en/of advies, waardoor het schoolbeleid
formeel uitgevoerd kan worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ongevraagd
advies uit te brengen, zodat er wijzigingen in het schoolbeleid kunnen worden
doorgevoerd.
Om tot gefundeerde beslissingen te komen, worden wij op tijd en volledig geïnformeerd
door de schoolleiding en andere belanghebbenden. Indien gewenst, gaan wij actief op
zoek naar aanvullende informatie.
Wij willen een volwaardige gesprekspartner en klankbord zijn voor de schoolleiding en
gaan uit van een respectvolle, en daar waar mogelijk informele samenwerking tussen alle
betrokkenen. Wij kennen onze rechten en plichten en stellen die in dienst van
kwaliteitsverbetering van onderwijs en organisatie.
Wij behartigen de belangen van kinderen, ouders en medewerkers. Wij richten ons op
het vergroten van openheid en het verbeteren van communicatie met het management
en onze achterban. Dit doen wij door op de achtergrond, maar toch duidelijk, aanwezig
te zijn: onze vergaderingen staan open voor ouders en medewerkers, vergaderdata
worden op het jaarrooster van de school vermeld, via de website kunnen ouders en
medewerkers beschikken over de besluitenlijsten en bij de MR-leden kan men, indien
gewenst, terecht voor nadere informatie.
Samenstelling MR
De MR van de Franciscusschool bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders:
Voorzitter: Else Pierrot (ouder)
Secretaris: Johan Veninga (ouder)
Lid: Ilona Braak (personeelslid)
Lid: Judith Holtzer (personeelslid)
Agenda
Om onze rol als MR goed te kunnen vervullen is bij aanvang van het schooljaar
2017/2018 door de MR gezamenlijk de jaarplanning vastgesteld. Deze MR-jaarplanning is
toegevoegd.
Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen hebben we als MR de volgende
onderwerpen toegevoegd als te volgen aandachtspunten:
- werkdruk team/ grote groepen
- groei school
- passend onderwijs (schoolondersteuningsprofiel en toelatingsbeleid)
- verkeerssituatie
- gezonde school
- IKC
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MR-overleg
In het
Ma.
Ma.
Ma.
Ma.
Ma.
Ma.

schooljaar 2017/2018 vergaderen wij op de volgende data:
2 oktober 2017
20.00 uur
20 november 2017 19.30 uur
22 januari 2018
20.00 uur
19 maart 2018
19.30 uur
14 mei 2018
20.00 uur
2 juli 2018
19.30 uur

Voor het eerste deel van de vergadering, is de schoolleiding uitgenodigd. In dit uur kan
zij onderwerpen inbrengen en toelichten. Over deze onderwerpen zijn de MR-leden tijdig
geïnformeerd.
Het laatste gedeelte van de vergadering is gereserveerd voor de MR-besluitvorming.
Hierbij is de schoolleiding, tenzij anders besloten, niet aanwezig. De schoolleiding wordt
na afloop zo spoedig mogelijk van het besluit op de hoogte gesteld.
Van elk overleg wordt door de secretaris een besluitenlijst samengesteld. De
besluitenlijst wordt naar de Ouderraad (OR) en School Advies Commissie (SAC) gestuurd
en ook op de website van de school geplaatst.
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