Jaarverslag MR

Schooljaar 2016-2017

De MR van SBO de Spinaker presenteert u bij deze het jaarverslag van schooljaar 20162017.
Het afgelopen schooljaar hebben we vanuit de volgende missie en visie onze taak
uitgeoefend.
Missie
De MR wil een bijdrage leveren aan een goede leer- en werkomgeving voor leerlingen en
medewerkers van de school.
Visie
Om ons doel te bereiken, willen wij de communicatie met de achterban van ouders en
medewerkers verder verbeteren. Ook een betere terugkoppeling van resultaten naar ouders
en medewerkers levert hier een wezenlijke bijdrage aan.
Door een proactieve opstelling willen we mede richting geven aan het beleid van de school.
Dit doen we door de achterban en de directie actief te bevragen over wat speelt.
De school staat niet op zichzelf, maar heeft te maken allerlei ontwikkelingen en regelgeving.
Daarom vinden we het belangrijk om de school te vertegenwoordigen in de GMR en op de
hoogte te blijven van wet- en regelgeving, en ontwikkelingen in het onderwijs.
We hebben gewerkt aan de hand van een werkplan als leidraad voor onze werkzaamheden
en activiteiten gedurende dit schooljaar. Het werkplan is een goed middel om gestructureerd
te werken en om goed inzicht te krijgen in de werkzaamheden van een goed lopende MR.

De MR bestond dit jaar uit de volgende personen:
Personeelsgeleding:
Lex Saathof

Voorzitter

Bhani Ramjee

GMR-lid

Sanne Bijkerk

Secretaris +Vervangend voorzitter

(Diane van Schomberg

Penningmeester)

Oudergeleding:
Nico Postma
Ina Flierman

GMR-lid

Johan Jaspers

Ouderdenktank

Het afgelopen jaar hebben we 7 keer vergaderd, te weten op:
14 september 2016

12 april 2017

25 oktober 2016

6 juni 2017

29 november 2016

6 juli 2017

14 februari 2017

Tijdens de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aanbod gekomen:


Financiën

De controle ging vrij vlot. Saldo op de bank is €5500 euro en er is €200 euro contant.
Er is dus een redelijke grote buffer.
De kascontrole is goedgekeurd door Johan Jaspers en Monique Heupers. Monique’s
zoon verlaat na dit jaar de school. De kascontrole moet door een zittende ouder
gedaan worden. Dit betekent dat we op zoek moeten naar een nieuwe ouder voor de
kascontrole.
Komend jaar is er nog €197 in het budget over voor de MR (tot eind 2016).



Punten besproken in de GMR

-Privacywetgeving is aan de orde gekomen. Het gaat twee kanten op: Welke
gegevens geven wij door aan derden (Malmberg, Heutink, maar ook bijvoorbeeld aan
Mediant) en privacy tijdens het versturen van gegevens naar het VO, dit gaat via een
beveiligd portal, maar gebeurt nog wel eens via een andere (onbeveiligde) weg.
Consent gaat zo snel mogelijk een protocol schrijven hoe we hier mee om moeten
gaan.
-Bhani is toegetreden tot het dagelijks bestuur van de GMR.
-Er is een nieuwe ambtelijke secretaris: Lex Vermeer.
-De MR moet speerpunten voordragen waardoor de GMR beter kan functioneren. Wij
zouden het fijn vinden als juridische beleidsplannen in meer gangbare taal wordt
samengevat, zodat de achterban (leerkrachten en ouders) dit ook beter begrijpen.
De juridische verantwoording kan dan gelezen worden in de beleidsstukken.
-Bhani zit (vanuit GMR en vanuit SBO) bij de vergadering van het deelregioplan, er
wordt dan opheldering gegeven over dit plan.
-Stemrecht over het bekijken van de ABP gegevens door Consent, wordt instemming
gevraagd. Wij hebben aangegeven dat wij hier geen probleem mee hebben. Consent
heeft deze gegevens nodig voor jubelaria.
-Ina wil aan de GMR de vraag gaan stellen “welke gegevens van kinderen via de mail
verzonden mag worden” , dit staat niet duidelijk in het privacy-protocol.



Ouderbijdrage

Aan het begin van het jaar is er weinig ouderbijdrage binnen gekomen. Eén derde van de
ouders heeft betaald. We hebben de brief voor de ouderbijdrage aangepast en er meer een
poster van gemaakt. Deze bevat korte teksten met alleen de belangrijke informatie.
Helaas komt er na het uitdoen van de herinnerings “poster” weinig meer ouderbijdrage
binnen. In totaal hebben 30 van de 116 ouders betaald.

We besluiten een enquête te gaan houden. Hiermee willen we achterhalen wat de
reden is van het te weinig binnen komen van ouderbijdrage. De enquête wordt
uitgedaan tijdens de rapportbesprekingen. Ouders krijgen bij binnenkomst
enquêteformulier.
Ingevuld door 45 ouders
 19 personen betaald
 6 personen vergeten
 7 personen financieel niet in staat
 13 personen anders:
o Nog niet betaald, doe ik z.s.m
o Waarschijnlijk wel betaald, ik weet het niet meer
o Nieuwe leerling, geen bericht gehad
o Ik moet nog betalen
o Ik heb niks vernomen

Ideeën voor volgend schooljaar:
- Misschien als “stok achter de deur” een datum voor wanneer er betaald moet
worden.
- Misschien meerdere bedragen laten kiezen
-Via mail versturen
-QR code, scannen en betalen
-Wie betaalt er bij gescheiden ouders?



Begroting 2018-2022

De begroting wordt in eerste instantie aangepast op het bestuurskantoor. Agnes kan een
aantal aanpassingen maken zoals kopieerkosten, aanschaffen van methodes, bedragen
verlagen/verhogen.

Gas elektra en water (Consent kijkt naar wat voor soort gebouw je hebt: oud/nieuw, etc). De
kosten worden gedragen door heel Consent (gemiddeld bedrag voor elke school).
Schoonmaakkosten zijn wel afhankelijk van vierkante meters.

De begroting 2018-2022 is goedgekeurd door de MR.



Formatie

We starten het schooljaar 2017-2018 met 129 leerlingen. Dit wordt verdeeld over 10
groepen. De bovenbouw zit aardig vol, in de onderbouw is iets meer ruimte.
De passend onderwijs groep wordt ook doorgezet. In totaal hebben we dan 2
leerkrachten meer gekregen (Hannita en 10e groep leerkracht).
Marianne stopt met werken, ze heeft besloten om met pre-pensioen te gaan. Twee
collega’s (Hanne en Anouk) nemen de uren van Marianne over en komen zo beide op
een fulltime baan.
Voor de 10e groep kom Rianne Jenninga. Zij was eerder werkzaam op sbo de
Tender.
Dunja is met zwangerschapsverlof tot ongeveer eind november. Sanne gaat met
zwangerschapsverlof eind oktober. Door deze uren hebben we een fulltime
vervanger kunnen regelen. Dit is Lieke Tenniglo, zij heeft dit jaar al bij ons ingevallen
op school en is bekend met de school.
Pien Doevelaar zal aankomen jaar 3 dagen vervangen bij ons op school. 1 dag
ouderschapsverlof voor Marg, 1 dag voor Bhani en 1 dag voor Rianne (Bhani en
Rianne werken beide 4 dagen).
Lex en Inge zijn beide na de zomervakantie klaar met de opleiding en zullen hun
“oude” uren oppakken.



Afscheid MR leden en welkom nieuwe ouder- en personeelsleden in de MR

Ina heeft dit jaar afscheid genomen van de MR. Zij heeft ons vier jaar bijgestaan in onze MR.
Jos Logtmeijer komt in haar plaats, hij is verkozen door de ouders van de school. Hij start in
september 2017.
Voor de vervanging van de plek van Sanne in de MR zal aan het begin van het nieuwe
schooljaar een tijdelijke vacature uitgaan. Zodat er tijdens haar zwangerschapsverlof wel drie
personeelsleden aanwezig zijn in de MR.

