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Zoals de schoolgids zegt:
Een jaarverslag
om als MR:
Ouders/verzorgers en
medewerkers te
informeren over en te
betrekken bij zaken die,
veelal jaarlijks, aan bod
komen in de MR.
Zaken die direct of
indirect met het onderwijs
en de zorg voor onze
kinderen/leerlingen te
maken hebben.

De Plataan maakt deel
uit van Stichting Fedra,
op de website kunt u
nadere informatie over
de stichting vinden.

www.fedra.nl

Inspraak / (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (MR of GMR)
Op school worden iedere dag beslissingen genomen, grote en kleine.
Beslissingen die van invloed zijn op het onderwijs aan de kinderen en op
het werk van personeelsleden. Daarom hebben ouders en personeelsleden
inspraak op het beleid van de school. Die inspraak is geregeld via de
medezeggenschapsraad.

Waar sprak de MR over in 2015-2016?
In het schooljaar 2015-2016 zijn onderstaande zaken aan bod gekomen in
de vergaderingen van de MR. Voor nadere informatie over een bepaald
onderwerp kunt u terecht bij de MR leden.
Bespreekpunten MR:
* Taakverdeling MR
* Kanjertraining
* Regeling TSO/BSO i.v.m. continurooster
* Invoeringsplan normjaartaak volgens
* Veiligheid op school (RI&E)
cao
* Leerlingbijdrage en OR
* Schooltijden
* Regeling inval eigen personeel
* Plan van aanpak (IGDI-model)
* Wijziging leerkracht ondersteunend
* Begroting school 2016-2019
personeel
* Begroting MR 2016-2017
* Schoolplan 2016-2019
* Jaarplanning en jaarverslag MR
* Nieuwe MR leden
* Privacyreglement
* Functiebouwwerk (FBW)
* Nieuwe cao leerkrachten
* Schoolgids 2016-2017
* Begroting OR

Waar sprak de GMR over in 2015-2016?
Bespreekpunten GMR Fedra:
* Bestuursformatieplan (BFP)
* Vakantierooster 2017-2018
* Begroting Fedra 2016
* Huishoudelijk-/GMR-/MR reglement
* GMR statuut
* Reglementen en Statuten
* TSO/PV 2016
* 5x5 Regeling
* Rapport samenwerking Fedra & Atlant
* Begroting Fedra 2015
* Jaarverslag 2016
* Bestuur formatieplan 2015-2016
Wil je meer zien over wat de GMR bespreekt, kijk dan eens op www.gmrfedra.nl

Vergaderingen en bijeenkomsten
Vergaderingen MR
In het schooljaar 2015-2016 is de MR minimaal zeven keer bij elkaar
geweest. Daarnaast zijn er nog bijeenkomsten geweest waarin de ouderen de leerkrachtengeleding apart vergaderd hebben. Bij de gezamenlijke
vergaderingen is de heer Richard Rozing enkele keren aanwezig geweest
om een terugkoppeling te geven vanuit de GMR.
In het schooljaar 2015-2016 is er vanuit de MR veel tijd geïnvesteerd
rondom de invoering van het invoeringsplan betreft de normjaartaak. Een
belangrijk onderdeel voor de OMR was de wijziging van schooltijden. De
OMR heeft hier een doorslaggevende rol in gehad en heeft daarom haar
uiterste best gedaan voldoende informatie te verzamelen over dit
gevoelige punt. Tevens zijn er verschillende bijeenkomsten geweest tussen
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de oudergeleding en de directie van De Plataan, directie Fedra en de MR
voorzitters van diverse scholen aangesloten bij Fedra.
De leerkrachten en een afvaardiging van de oudergeleding zijn ook
aanwezig geweest bij informatieavonden georganiseerd door Fedra,
betreft het continu-rooster.

Samenstelling Medezeggenschapsraad
Situatie in 2015-2016
Namens de ouders (OMR):
Elles Arxhoek (voorzitter)
Mariëlle Huijg
Rebecca Barrientos
Vincent Noordermeer
Wie heeft welke rol?

Namens het personeel (PMR):
Marjan Barrientos (juf Marjan, secretaris)
Sandra Maars (juf Sandra)
Tanja Meijer (juf Tanja)
Carmen Ojeda (juf Carmen)

Volgens de uitvoering van het huishoudelijk reglement MR worden na 2
zittingsperiodes de leden vervangen. Aan het einde van het schooljaar
2015-2016 hebben twee leden uit de OMR afscheid van de MR genomen
aangezien hun kind naar het voortgezet onderwijs is gegaan. Ook was het
dit schooljaar het laatste jaar van juf Sandra en juf Tanja in de MR.

Meer informatie, feedback, vragen, tips etc.
Informatiebronnen
Op de website van de Plataan (www.deplataanvelsen.nl) onder de kop
“MR” kunt u algemene informatie nalezen over de MR, de notulen en het
jaarverslag.
De MR vergaderingen zijn openbaar en dus toegankelijk voor
ouders/verzorgers en leerkrachten. Zij kunnen een vergadering bijwonen
voor een of meerdere specifieke onderwerpen. Wij verzoeken u dit van te
voren even te melden bij de voorzitter van de MR of bij de directeur.
Contact informatie:
Medezeggenschapsraad
De Plataan Velsen
mr@deplataanvelsen.nl

Feedback
De leden van de MR vertegenwoordigen in de MR vergadering de direct
betrokkenen bij de school: kinderen, ouders/verzorgers en teamleden. Zij
vormen de achterban van de MR. De MR vindt het van groot belang dat de
achterban merkt, het gevoel heeft, dat haar belangen goed worden
behartigd. Op de wijze waarop de MR invulling geeft aan haar
verantwoordelijkheid ontvangt zij dan ook graag feedback.
Vragen, tips, etc.
Van de MR mag verwacht worden dat zij (de uitvoering van) het huidig
beleid en nieuwe ontwikkelingen constructief kritisch volgt.
Daarvoor is het voor de MR belangrijk te weten wat er leeft bij de
achterban.
Laat het aan de MR weten, dat kunt u doen door een email te sturen aan
mr@deplataanvelsen.nl.
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