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Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2016 – 2017 van de Medezeggenschapsraad van de Graaf
Jan van Nassauschool te Vlissingen. Dit verslag is gericht aan de ouders, het team,
de directie en het bestuur van de school. Wij informeren u hiermee over de zaken
waar de MR zich voor heeft ingezet in het afgelopen schooljaar.

Leden van de MR
De MR bestaat uit vier leden, waarvan twee uit de oudergeleding en twee uit de
personeelsgeleding. Het afgelopen schooljaar hebben er verschuivingen plaats
gevonden. De MR is gestart met de volgende samenstelling:
Personeelsgeleding: Marieke de Visser – secretaris
Petra van Ginkel – contact bevoegd gezag
Oudergeleding:

Ilco Boot – voorzitter
Johanna Oreel – contactpersoon ouders

In september 2016 heeft Jacqueline Dekker haar taak binnen de MR neergelegd,
omdat haar termijn afliep. Zij was verantwoordelijk voor het contact met bevoegd
gezag, H. Roubos. Met grote inzet is zij 4 jaar in de MR actief geweest. Petra van
Ginkel is de opvolger vanuit de personeelsgeleding. Enthousiast heeft zij haar
verantwoordelijkheid opgepakt.
Het afgelopen jaar hebben wij 6 keer vergaderd. Waarvan de laatste keer een deel
van de avond met twee leden van Identiteitsraad. Dit om beter te kunnen
afstemmen op elkaars werkwijze en visie. Met als doel de school gezamenlijk
positief kritisch te steunen.

Besproken onderwerpen in de MR
De MR gaat tijdens de vergaderingen in overleg met het bevoegd gezag, H. Roubos
als directeur van de school. Daarin worden zaken besproken die vanuit bestuur en
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directie worden voorgelegd ter advies of instemming. Zo zijn wij geïnformeerd over
en betrokken bij de begroting 2017 en heeft de personeelsgeleding ingestemd met
de formatie en het vakantierooster voor 2017 – 2018. We hebben gesproken en
gebrainstormd over de groei van het leerlingen aantal, met de consequenties
hiervan voor de indeling van de school en eventuele groeimogelijkheden. De MR
heeft ingestemd met het beleid om de lesuren van de onderbouw te verhogen.
Groep 1 gaat ook weer op vrijdag naar school. Het is goed om de achterliggende
redenen en oorzaken te horen van zulke beslissingen en daar vanuit de
oudergeleding op te reageren. Wij werden geïnformeerd over personeelsbeleid,
zoals de uitbreiding van uren voor meester Patrick en een vaste benoeming voor juf
Willemarij. De samenwerking met bevoegd gezag verliep prettig en helder. In goed
overleg met ons heeft H. Roubos het ingewikkelde MR regelement zo verwoord dat
het functioneel is en de taken en bevoegdheden duidelijk zijn. Zo weten MR en
bevoegd gezag helder wanneer er instemming en advies gegeven moet worden
door de MR. En heeft de MR een duidelijk functie in het besturen van de school.
Mocht u dit aangepaste regelement willen inzien, dan kunt u dit opvragen bij H.
Roubos.
Daarnaast heeft de MR de bevoegdheid om alle aangelegenheden te bespreken die
de school aangaan. Zaken die ouders belangrijk vinden om onder de aandacht te
brengen bij het schoolteam kunnen via de MR besproken worden op breed
schoolniveau. Het doel is dat de MR de openheid en onderling overleg tussen
ouders en school bevordert. We streven er naar een bijdrage te leveren aan de
kwaliteit van het onderwijs en een gezonde en veilige leeromgeving voor de
kinderen.

Toekomst
Het komende schooljaar zal de MR opnieuw veranderen van samenstelling. We
hebben de afgelopen maanden gezocht naar en gebeden om een nieuw MR lid voor
de oudergeleding. Met de verkiezing van Marianne Walhout is hier antwoord op
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gekomen. Ilco Boot zal de MR begin volgend schooljaar verlaten. De taken binnen
de oudergeleding worden opnieuw bekeken. We zien met vertrouwen de
samenwerking binnen de MR en met de school tegemoet. Wij zullen de
ontwikkelingen en dagelijkse gang van zaken in onze school betrokken volgen. Waar
nodig springen wij in op zaken die aandacht behoeven. Als ouders vragen wij u om
uw betrokkenheid te laten blijken in het meedenken met en aangeven van
onderwerpen die belangrijk zijn voor uw kind en / of de school. Spreek ons hierover
gerust aan. In de hal bij schoolingang van het grote plein hangt een brievenbus
waar u uw vragen, opmerkingen kunt posten of natuurlijk per mail
mr@graafjanvlissingen.nl . Als personeel vragen wij eveneens betrokkenheid en
roepen op om gebruik te maken van de mogelijkheid via de MR zaken bespreekbaar
te maken. Samen met u hopen wij de belangen van de Graaf Jan van Nassauschool
goed te behartigen en te vertegenwoordigen in de MR.

