Jaarverslag Medezeggenschapsraad “it Maitiidslibben/Gielguorde”
2014/2015
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MZR) van “it Maitiidslibben” voor
het schooljaar 2014/2015.
In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is geregeld dat de medezeggenschapsraad
jaarlijks schriftelijk verslag doet van zijn werkzaamheden. Het jaarverslag is bedoeld om de
band tussen de medezeggenschapsraad en de verschillende achterbannen (ouders en
leerkrachten) te versterken.
Vanaf 1 januari 2007 is een nieuwe wet voor de medezeggenschap op scholen in werking
getreden (WMS). Op basis van de WMS heeft de MZR een aantal rechten en bevoegdheden.
Bevoegdheden waar de MZR in het bijzonder mee te maken heeft naast het recht op
overleg, initiatiefrecht en het recht op informatie zijn de instemming- en
adviesbevoegdheden. Met instemmingbevoegdheid wordt bedoeld dat bepaalde
onderwerpen niet tot uitvoer kunnen komen als de MZR er niet mee instemt. Met het advies
bevoegdheid wordt bedoeld dat bepaalde onderwerpen wel aan de MZR moeten worden
voorgelegd maar geen mogelijkheden heeft bepaalde besluiten tegen te houden.
Onze school draait ook mee in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(kortweg GMR) van alle scholen in de “vereniging voor PCBO in Smallingerland”.
Op dit moment zijn Corette Hoekstra en Roel van den Broek lid namens onze school.
Hier geldt hetzelfde principe van functioneren als op het schoolniveau. Alleen worden hier
voorstellen tot besluit beoordeeld en/of mee ingestemd of geïnitieerd op verenigingsniveau.
Dus voor alle basis- en speciale basisscholen van de vereniging voor PCBO in Smallingerland.
De MZR/GMR is dus mede verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het
team/de teams. Ook het mede bewaken van de kwaliteit van het onderwijs behoort tot de
taken.
Onze MZR bestaat uit 6 leden, 3 leden namens de ouders en 3 leden namens het personeel.
Op dit moment zijn de volgende personen lid van de MZR:
Namens het personeel: Geerty Douma, Sigrid Wobma en Lian Kootstra (secr.).
Namens de ouders: Ramona Jansma (voorzitter), Dirk Jan Feenstra en Jelly Paulusma.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt er in overleg met het bestuur, de GMR en de
schoolcommissie een vergaderschema opgesteld. De vergaderingen zijn op elkaar
afgestemd, zodat de vergaderpunten in een goede volgorde besproken kunnen worden.
De MZR heeft 5 maal vergaderd.
Belangrijke gesprekspunten waren o.a.:
 Evaluatie Schooljaarplan 2013/2014
 Schooljaarplan 2014/2015
 GMR-zaken
 Krimp
 Passend onderwijs
 Actieplan kwaliteitsmeter primair onderwijs
 Pestprotocol (borging)
 Samenwerking ML/GG/BB
 Schoolondersteuningsprofiel
 Calamiteitenprotocol
Punten die de komende maanden nog aan de orde komen zijn o.a.:

-

Formatie nieuw schooljaar
Evalueren functioneren van MZR
Concept evaluatie Schooljaarplan
Concept nieuwe Schooljaarplan
Samenwerking Gielguorde en Bernebrêge
Schoolgids

De MZR heeft 1 maal vergaderd met de schoolcommissie.
Belangrijke gesprekspunten waren o.a.:
- Ouderbetrokkenheid
- Samenwerking met de Bernebrêge
- Horizon 2019 (ICT-plan)
Lian Kootstra stopt aan het eind van het schooljaar na 4 jaar zitting te hebben gehad in de
MZR. Ook Ramona Jansma stopt aan het eind van het schooljaar na eveneens 4 jaar zitting
te hebben gehad in de MZR.
De MZR stelt voor dat Lian haar plaats door Thea Visser wordt ingenomen.
De MZR stelt voor dat Ramona haar plaats door Petra Leistra (ouder van Ingmar groep 4 &
Egon groep 2a) wordt ingenomen.

De Medezeggenschapsraad van “it Maitiidslibben”
Maart 2015

