SCHOOLJAAR 2016-2017 IN BEELD
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
DE TOVERCIRKEL

SAMENGEWERKT
Het schooljaar 2016-2017 was een relatief rustig jaar voor de MR, waar geen grote
wijzingen hebben opgetreden. De MR heeft vinger aan de pols gehouden bij de
uitvoering van de vorig jaar gemaakte plannen rond de TSO. Ook heeft de MR input
gegeven ten aanzien van de in de oudertevredenheid enquête op te nemen vragen.
FEEDBACK
De MR heeft gedurende het jaar meegelezen met het schoolplan, het meerjarenplan, het
zorgplan en de schoolgids en deze stukken waar nodig van op- en aanmerkingen
voorzien. Verder heeft de MR gekeken naar de resultaten van zowel de enquête over de
tevredenheid van de ouders als die over de tevredenheid van het personeel. De
bevindingen daarvan zijn teruggekoppeld naar directie.
INSTEMMING
De MR heeft instemming gegeven aan de vakantieplanning en de formatieplan voor het
schooljaar 2017-2018. Het schooljaarplan 2016-2017 is van feedback voorzien en
goedgekeurd. Ook is de MR akkoord gegaan met de wijziging van de betaalwijzen van
de TSO.

GEÏNFORMEERD
De MR is gedurende het jaar geïnformeerd over zaken rondom de commissies (Kerst,
Pasen, zomerfeest, schoolreis), evaluatie schooljaarplannen en formatieplannen. Verder
is de MR geïnformeerd door de GMR over zaken die SOPOH breed aandacht
verdienden.
AANGEPAST
In het schooljaar 2015-2016 zijn alle procedures tegen het licht gehouden en aangepast.
Voor schooljaar 2016-2017 waren geen wijzigingen voorzien. Bij nader inzien bleek er
toch een kleine wijziging in het MR regelement nodig te zijn. Dit betrof de zittingsduur van
de oudergeleding. Dit is aangepast.
FINANCIËN
De MR heeft gedurende het jaar de betaling van de ouderbijdrage en de besteding
hiervan gemonitord en de administratie hiervan bijgehouden. Ook heeft de MR de
financiën van de TSO gemonitord.
MR INTERN
De nieuwe MR leden hebben de MR basis cursus gevolgd, 1 MR lid heeft de cursus
nieuwe Wet Medezeggenschap gevolgd. Verder is binnen de MR in kaart gebracht wat
precies de rechten en verplichtingen van de MR bij de verschillende onderwerpen zijn.
Vooruitlopend op het schooljaar 2017-2018 zijn MR verkiezingen gehouden.

