Jaarverslag Medezeggenschapsraad B.S. De Pelikaan 2015-2016
Voorwoord
Hierbij ligt het tweede jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van
basisschool De Pelikaan voor u klaar. In dit jaar is een nieuwe directeur vanaf
halverwege het schooljaar aan het werk. Hij heeft een aantal veranderingen, met
name op het gebied van het bestuur, doorgevoerd, waar hij de MR om advies heeft
gevraagd. Het afgelopen jaar is de MR vooral bezig geweest met het veiliger maken
van het parkeerterrein bij de Pelikaan. Ook is de MR betrokken bij het invullen van
de vacatures die zijn ontstaan in de Raad van Toezicht. Uiteraard hebben we
veelvuldig met de directie gesproken over de voorgenomen uitbreiding van de
school en de bijbehorende huisvesting. Tevens is dit jaar besloten dat de MR,
vanwege de verwachte toename van leerlingen de komende jaren, vergroot zal
worden naar 6 leden. Dat wil zeggen dat we vanaf begin van het huidige schooljaar
een vacature hebben voor een ouderlid.
Medezeggenschapsraad
Leden:
Elly den Holder, leerkracht, secretaris
Marijke Simmons, leerkracht
Anne-Mieke Oudshoorn, ouder, voorzitter
Rob van de Vechte, ouder
De MR is dit jaar 6 keer bij elkaar gekomen.
Activiteiten
Dit jaar is veel tijd gaan zitten in het overleggen met de nieuwe directeur over de rol
die de MR binnen de school heeft.
De directeur heeft besloten de managementstructuur van de school aan te passen.
Hierover is de MR ingelicht.
De klachtenregeling die in augustus van start zou gaan, heeft vertraging opgelopen.
De MR heeft namelijk gevraagd of een lid van de Raad van Toezicht zitting zou
willen nemen in de klachtencommissie van school. Vanwege de vacatures in de Raad
van Toezicht is deze persoon nog niet aangewezen en is de klachtencommissie nog
niet actief.
De MR heeft dit jaar de handen bijeen geslagen en gezamenlijk met de directie en de
ouderraad een plan gemaakt. Op vrijdag 11 maart heeft BON DOET met veel
vrijwilligers, de MR en ouderraad en alle ouders die wilden helpen een kiss and ride
zone gecreëerd, de parkeerplaats schoongemaakt en een zebrapad geschilderd.
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De aandachtspunten van de MR afgelopen jaar waren:
Personeelsbeleid/aannamebeleid: vanwege de nieuwe directie is besloten dit
door te schuiven naar volgend schooljaar. Uiteraard zijn we wel op de hoogte
gehouden van alle mutaties in het personeelsbestand en zijn we ingelicht over de
formatie van volgend schooljaar.
De verbouwing/nieuwbouw van de school: het feit dat er meerdere groepen in de
onderbouw zijn, betekent dat de school dient uit te breiden om deze kinderen door
te kunnen laten stromen naar de bovenbouw. Afgelopen jaar heeft de school daartoe
een aanvraag ingediend bij de beleidsmakers. Komend jaar wil de MR op de hoogte
gehouden worden over de vorderingen op dit gebied.
Veiligheid/parkeergelegenheid op school: De veiligheid blijft een punt van zorg,
vanwege onvoldoende parkeergelegenheid en onveilig gedrag van auto’s /ouders/
verzorgers. De aanpassingen aan het parkeerterrein hebben nog niet tot een
volledig veilige situatie geleid, dus daar zal ook komend schooljaar weer de nodige
aandacht aan besteed dienen te worden.
Zorgplan: De MR heeft de directie gevraagd om inzage in het zorgdocument van de
school. De IB-er en IB-ers in opleiding waren begonnen aan het reviseren van alle
documenten die er waren op het gebied van zorg, dus de directie stelde voor om het
gereviseerde document aan de MR voor te leggen. Het reviseren kostte echter veel
meer tijd dan voorzien. Verwachting is dat het nieuwe zorgdocument komend
schooljaar afgerond wordt.

Voorgenomen aandachtspunten voor 2015-1016:
-nieuwbouw/verbouw school en uitbreiding leerlingenaantal
-klachtenregeling
-zorgplan
-naschoolse opvang
-veiligheid en parkeergelegenheid rondom school
-enquete schooluniformen.
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