Jaarverslag School- en Medezeggenschapsraad 2017-2018 (SMR)

Samenstelling SMR
De medezeggenschapsraad (MR) van de Schakel bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden.
Vanuit het verleden was er ook een schoolraad binnen de Schakel, enkele deelnemers daaraan
zijn in 2010 toegevoegd aan de MR, waardoor over de school- en medezeggenschapsraad
wordt gesproken (SMR).
De Schakel is onderdeel van de Stichting de Wijde Venen, waarbinnen een
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is samengesteld waarin alle scholen
vertegenwoordigd zijn. Voor onze school neemt Jelle van der Veen deel aan de GMR vergaderingen.
Oudergeleding
Chantal Verhaar – voorzitter
Bianca Wesselius
Deelname vanuit voormalige schoolraad
Cees Vletter
Derck de Bock
Werner Vos
Personeelsgeleding
Jantine Griffioen – notulist
Jelle van der Veen – GMR-vertegenwoordiger
Aan het einde van het schooljaar 2017/2018 zijn Derck de Bock en Werner Vos uitgetreden
uit de SMR. Vanaf schooljaar 2018/2019 wordt daarom weer gesproken over een MR, waarbij
Cees Vletter als adviseur is aangesteld.
Overleg
De MR overlegt 6-8 keer per jaar. Afhankelijk van de agenda is Kristel van Goozen als
directeur bij de vergaderingen aanwezig om te informeren.
Het overkoepelende GMR-overleg (waarbij de medezeggenschapsraden van alle scholen uit
de stichting overleggen) wordt door Jelle van der Veen bijgewoond.
In verband met de vele ontwikkelingen rondom het te bouwen Integraal Kindcentrum
Leimuiden is de MR soms ook vertegenwoordigd in een werkgroep. Afgelopen schooljaar
betrof dat de werkgroep ‘Andere Tijden’ die een voorstel voor nieuwe schooltijden heeft
opgesteld. Tevens is er in dat kader tweemaal een overleg geweest met de
medezeggenschapsraden van de andere scholen en de oudercommissies van Snoopy
(kinderopvang en BSO).
Er is geen formeel overleg tussen de OR (ouderraad) en de MR, maar dit jaar hebben we
enkele keren met elkaar uitgewisseld, waarbij een ouderraad-lid aanschoof op een MRvergadering en vice versa, om zodoende meer kennis te hebben van wat er speelt.

Scholing
Omdat Bianca en Chantal voor de zomer als nieuwe MR-leden zijn aangesteld hebben zij
beiden de MR-starttraining gevolgd.
Communicatie
De MR had zich begin van het jaar tot doel gesteld om meer zichtbaar te zijn voor de
achterban. Er is daarom een voorstelronde gedaan in de nieuwsbrief en na elke MRvergadering wordt een korte samenvatting geschreven voor de nieuwsbrief (naast de formele
notulen die te lezen zijn op de website www.schakelleimuiden.nl/smr).
Behandelde onderwerpen
De jaarlijkse stukken die vanuit school worden aangeleverd zijn behandeld. Dit betreft het
schoolplan, de begroting, de schoolgids, de tussenopbrengsten (groepsresultaten en
ontwikkelingen naar aanleiding van de tussentijdse toetsen) en het vakantierooster.
De resultaten en vorderingen van de IKC werkgroepen (Teambuilding, Pedagogische Visie,
Identiteit, Huisvesting, Kleuteronderwijs en Andere Tijden) zijn regelmatig besproken.
Rondom het aanpassen van de schooltijden is door de MR aangedrongen op een
ouderraadpleging. De ouderraadpleging gaf geen eenduidig beeld, en daarom heeft de MR
ingestemd met het advies van de werkgroep voor een 5-gelijke-dagen-rooster.
De Schakel heeft dit jaar volgens een nieuw schoolconcept gewerkt, waarin thematisch
werken centraal staat voor sommige vakken. De mogelijkheden en uitdagingen die dit met
zich meebrengt stonden regelmatig op de agenda en de MR keek kritisch mee. We ervaren het
als zeer positief dat ook hierin al samen wordt gewerkt met andere scholen uit de stichting.
Regelmatig terugkerend onderwerp is de informatievoorziening voor ouders/communicatie
met ouders geweest. We proberen duidelijk aan te geven waar die behoefte ligt op basis van
onze ervaring als ouders en op basis van de geluiden van onze achterban. Zodoende is
bijvoorbeeld de weekmail voor ouders gestandaardiseerd en wordt ook aan het begin van het
jaar meer informatie verstrekt over de doelen van dat jaar.
Overige onderwerpen die ter sprake zijn gekomen zijn o.a. het schoolzwemmen,
werkdrukakkoord en stakingen en gebruik van de ruimtes in school voor de
combinatiegroepen.
Tot slot
Ook komend schooljaar zal de MR kritisch en opbouwend kijken naar alles wat ons wordt
voorgelegd. Rondom het IKC zijn wij niet alleen betrokken bij de toekomstige plannen, maar
proberen we ook scherp zicht te houden op de overgangssituatie die zich straks voordoet en de
gevolgen daarvan voor de kinderen.
Heeft u onderwerpen die naar uw mening besproken moeten worden of heeft u vragen over de
werkzaamheden van de MR? Aarzel dan niet om ons aan te spreken of om uw opmerkingen
en vragen aan ons te mailen, onze e-mailadressen staan op de site
www.schakelleimuiden.nl/smr

