Medezeggenschapsraad SBO De Baldakijn

Jaarverslag 2021-2022

Stadskanaal , juni 2022

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van SBO De Baldakijn voor
het schooljaar 2021-2022. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in
het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden.

Wat doet de MR?
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet op medezeggenschap
(WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit
een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie
of bestuur van de school over belangrijke schoolzaken.
De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om
advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar
mening geven, instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten
zijn.
De wet geeft tevens aan dat er in bepaalde gevallen een verschillende verantwoordelijkheid
is tussen de belangen van ouders (O-deel) en die van teamleden (P-deel).
De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan en
het formatieplan.
De MR mag het bestuur ook ongevraagd adviezen geven

Samenstelling
Zoals aangegeven bestaat de MR uit teamleden en ouders. De directie (het bevoegd gezag)
maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt wel deel aan de vergaderingen. De MR
van De Baldakijn bestaat dit jaar uit 8 deelnemers, 4 leerkrachten en 4 ouders.
Leerkrachten
• Simone Beekhuizen, vertegenwoordiger, geheel schooljaar
• Nadja Siersema, voorzitter, geheel schooljaar
• Margriet Weltje, vertegenwoordiger, geheel schooljaar
• Ria Hoffard, secretaris, vertegenwoordiger, geheel schooljaar.
Ouders
• Hennie Wijnholds , geheel schooljaar
• Janita Huizing, vertegenwoordiger, half schooljaar
• Sien Moorlag, notulist, geheel schooljaar
• Jasper Horstmann, vertegenwoordiger, half schooljaar
Naast de formele leden van de MR schuift ook de directeur, op uitnodiging, een aantal
vergaderingen aan namens het bestuur.
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Vergaderingen
De MR van De Baldakijn kent in principe een 2-maandelijks vergaderschema. De agenda
kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hebben met actuele
ontwikkelingen op school en de lopende meerjarige veranderprojecten. Daarnaast zijn er
gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele
instemming moet geven, zoals de begroting.
De notulen van de MR zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar en opvraagbaar via
de MR-leden. De notulen staan op het netwerk in het mapje notulen MR.
Sien Moorlag zal dit schooljaar de vastgestelde notulen samenvatten en dit zal in de
nieuwsbrief worden geplaatst.
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Onderwerpen 2021-2022
• Formatieplan
In het formatieplan wordt vastgelegd hoeveel klassen van welke groep in het volgende
schooljaar worden ingericht en hoeveel personeelsleden er zullen zijn. Daarbij is het aantal
leerlingen dat er op school blijven en worden aangemeld een belangrijk uitgangspunt. In het
formatieplan is rekening gehouden met de toename van het aantal leerlingen.
• Samenstelling MR
Ook voor dit schooljaar hebben we de keuze gemaakt om de MR uit 4 ouders en 4
personeelsleden te laten bestaan.
• Binnenklimaat school
Dit is herhaaldelijk een agendapunt geweest. Dit zal ook volgend schooljaar een agendapunt
blijven aangezien er nog geen grote concrete stappen zijn ondernomen, voor een gewenst
resultaat. Er is een begin gemaakt doordat in ieder lokaal een CO2 meter is geplaatst.
• Jaarplanning MR
We hebben de jaarplanning gaandeweg het cursusjaar aangevuld.
• Activiteitenplan
Dit is een jaarlijks terugkerend agendapunt.
• CNV lidmaatschap
Wij behouden ons CNV lidmaatschap. We kunnen uit een cursusaanbod kiezen en we mogen
hun jaarlijks 2 vragen voorleggen.
• Functiehuis
De functieomschrijving binnen het CAO van het onderwijs is gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor
de teamleden. Het bestuur heeft dit verder uitgewerkt.
• Ouderbetrokkenheid
We zijn aan het overleggen hoe we de ouderbetrokkenheid kunnen vergroten.
• Werkverdelingsplan
Dit is besproken en goedgekeurd door PMR.
•

Inzet NPO gelden
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Vooruitblik 2022-2023
De agenda van de MR kent het komend schooljaar enkele vast terugkerende onderwerpen.
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste thema’s opgenomen.

Globale MR agenda 2022-2023
oktober

•
•
•
•
•
•
•
•

Vaststelling activiteitenplan.
Gezamenlijke start met OR
Jaarverslag definitief
Binnenklimaat school
Begroting MR
Scholingsbehoefte MR
Ambitiegesprek
5 gelijke dagen rooster

november

•
•
•
•

Schoolplan
Passend onderwijs
Huishoudelijk reglement
Formatieoverzicht n.a.v teldatum 1 oktober

januari

•
•

RI&E zaken
Schoolondersteuningsprofiel

•
•
•
•

Begroting
Formatieplan
Passend onderwijs
Klachtencommissie

•
•
•
•
•
•
•
•

Vaststelling hoogte ouderbijdrage
Jaarverslag MR concept
Schoolgids
Passend onderwijs
Klachtencommissie
Rooster van aftreden
Taakbeleid
Vakantieregeling

maart

mei
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juli
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•

Formatieplan

•
•
•
•

Vergaderdata vaststellen volgend schooljaar
Jaarverslag MR concept
Taakbeleid
Ouderbijdrage hoogte en advies bestemming
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