Jaarverslag Medezeggenschapsraad B.S. De Pelikaan 2016-2017
Voorwoord
Hierbij ligt het jaarverslag over schooljaar 2016-2017 van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De
Pelikaan voor u klaar. In dit jaar is de MR uitgebreid vanwege de groei van de school tot 3 leerkrachten en 3
ouders. Hieronder volgt beknopt een uiteenzetting van de activiteiten van de MR. Voor details verwijs ik u naar
de website waarop de notulen staan.
Medezeggenschapsraad
Leden:
Elly den Holder, leerkracht, notulist
Bob Baan, leerkracht, notulist
Karen Blaauw, leerkracht
Anne-Mieke Oudshoorn, ouder, voorzitter
Rob van de Vechte, ouder, vice voorzitter
Gijsbrecht Bruit, ouder
De MR is dit jaar 7 keer bij elkaar gekomen.
Activiteiten
Alle zorgprotocollen, het meerjarenbeleid en jaarplan zijn besproken en van commentaar voorzien. De
klachtenregeling is geaccordeerd. Er is veel discussie geweest over de plannen ten aanzien van het Integraal
Kind Centrum (IKC) en de aanbestedingsprocedure. Vanwege het vertrek van de huidige directeur is er overleg
geweest tussen MR en de Raad van Toezicht van B.S de Pelikaan. De voorzitter van de MR heeft zitting gehad in
de sollicitatiecommissie die op zoek is gegaan naar een opvolger voor de huidige directeur. De vice-voorzitter
van de MR heeft zitting genomen in de commissie die behept was met de selectie van den derde partij
waarmee een concessie wordt aangegaan voor de peuterspeelzaal (PSZ) en buitenschoolse opvang (BSO)
De aandachtspunten van de MR afgelopen jaar waren:
Zorgbeleid: de nieuwe zorgprotocollen zijn allen uitgebreid in de MR besproken. De commentaren/adviezen
zijn verwerkt en de zorgprotocollen zijn nu actief.
Personeelsbeleid/aannamebeleid: Dit jaar waren er andere zaken die meer aandacht vroegen. Toch wil de MR
wil graag naar een stabieler team toe op school.
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 zijn er 4 lokalen bijgebouwd, waarvan 2 geoormerkt zijn voor PSZ en BSO. Dit betekent dat de
school nog 6 lokalen in de nabije toekomst nodig heeft.
Veiligheid/parkeergelegenheid op school: de veiligheid blijft een punt van zorg, dus daar zal ook komend
schooljaar weer de nodige aandacht aan besteed dienen te worden.
Meerjarenbeleidsplan, schoolplan: deze zijn uitgebreid besproken in de MR en er zijn adviezen naar de directie
toegestuurd.
Voorgenomen aandachtspunten voor 2017-1018:
-personeelsbeleid-/aannamebeleid, hoe maken we B.S. de Pelikaan aantrekkelijk voor personeel voor langere
tijd?
-nieuwbouw/verbouw school en uitbreiding leerlingenaantal
-IKC

