JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2018-2019
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE FONTEIN
Datum:

1.

29 september 2019

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van PCB de Fontein in Alphen aan den Rijn.
In dit jaarverslag doet de medezeggenschapsraad aan alle bij de school betrokkenen schriftelijk verslag van zijn
werkzaamheden (artikel 7.3 van de WMS).

2.

Samenstelling

De MR bestond dit schooljaar uit de volgende personen:
Ouders

Jaar van
aftreden

Personeelsled
en

Jaar van
aftreden

Wanda van der Weide
Voorzitter MR
en afgevaardigde TSO

2020

Sander de Nie
Afgevaardigd
e GMR

2020

Arthur van Diemen
Afgevaardigde GMR

2021

Adrie van der
Werff

2018

Annemieke Cok
secretaris

2018

Anne van der
Meer

2021

Dit schooljaar hebben we twee nieuwe leden verwelkomt: Vanuit de personeelsgelding Anne van der Meer en vanuit de
oudergeleding Arthur van Diemen.
Op het einde van MR jaar 2018-2019 zal Annemieke Cok aftreden. Zij vertegenwoordigt de oudergeleding.
Na een verkiezingsprocedure is Chantal Verkade verkozen tot nieuw MR lid. Zij zal in haar plaats aantreden in het schooljaar
2019-2020.

3.

Vergaderingen

Het is een constructief, plezierig vergaderjaar geweest. De directeur heeft alle MR vergaderingen deels bijgewoond. Waar
nodig werden agendapunten nader toegelicht of werd er informatie verschaft over andere schoolzaken.
In het schooljaar 2018-2019 zijn er 6 MR-vergaderingen geweest, elk voorafgegaan door een voorbespreking tussen de
voorzitter van de MR (Wanda) en directie (Karin). De vergaderingen vonden plaats in september, november, januari, maart,
mei en juli.
Er is dit jaar 2x overleg geweest tussen TSO, directie en MR over de tussenschoolse opvang.

4.

Besproken onderwerpen in het schooljaar 2016-2017

4.1. Jaarlijks terugkerende punten
Zoals ieder jaar zijn ook dit jaar het jaarplan, scholingsplan, jaarverslag,werkverdelingsplan, half jaar plan en het schoolplan
bespreekpunten geweest op de agenda van de MR.
Daar waar nodig werd er ingestemd door personeel-en of oudergeleding.
Voor wat betreft formatie heeft de MR personeelsgeleding instemming verleend op het ingediende voorstel.
4.2 Profilering
In alle MR-vergaderingen van dit schooljaar is de ontwikkeling van de profilering van de school gevolgd, toegespitst op drie
punten: (1) Positive Behaviour Support (PBS), (2) Coöperatieve school en (3) Muziekonderwijs
4.3 Budget MR
De MR heeft besloten om beslissingen en werkzaamheden omtrent MR budget in eigen beheer te regelen. En dit zodoende
los te koppelen van de OC. Tot dusver was dit bij elkaar ondergebracht. De MR heeft hiervoor een activiteitenplan
opgesteld en ingediend. Deze is goedgekeurd. Het is een vast agendapunt binnen de MR.
MR beoogt hiermee scherp(er) te zijn op het benutten van de mogelijkheden mbt de MR gelden.
4.4 Wijziging schooltijden
Vanaf schooljaar 2019 zullen de schooltijden op de woensdag gewijzigd worden. De MR heeft meegedacht en ingestemd.

4.5 GMR
De onderwerpen die in de GMR zijn besproken, zijn teruggekoppeld in de MR. De GMR heeft in totaal 6 maal vergaderd.
Een greep uit de besproken onderwerpen in GMR en MR:
-

Arbo beleidsplan
Meldcode sociale veiligheid
Begroting 2019-10-02 TSO
Voorzittersrol GMR
Bestuursformatieplan
BPO

4.6 Leerlingenraad
De leerlingenraad werd dit schooljaar begeleid door Adrie van der Werff. Hij heeft met de leerlingenraad ondermeer de
volgende onderwerpen besproken:
Wat vind je fijn en wat wil je anders op school
De directeur (enquete)
Besteden budget
4.7 Oudercommissie
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Voorzitter oudercommissie en voorzitter MR houden waar nodig korte lijntjes.
De begroting van de oudercommissie is besproken en geaccordeerd.

Met een vriendelijke groet,
W.A. van der Weide,
Voorzitter MR.
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