Jaarverslag 2017-2018
Medezeggenschapsraad OBS De Klimroos

1. Algemeen
De medezeggenschapsraad van OBS de Klimroos had ook tijdens het schooljaar 2017-2018
voldoende belangstelling van betrokken ouders en personeelsleden van de school. Het
voorzitterschap werd ook dit jaar ingevuld door Ad Nuijten, Karin Bartels had de rol vicevoorzitter en Caroline van Poucke heeft de rol van vaste notulist uitgevoerd.
De samenstelling van de medezeggenschapsraad bij aanvang van schooljaar 2017-2018 was
als volgt :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ad Nuijten (voorzitter, personeel )
Karin van den Broek ( Vice-voorzitter, personeel )
Caroline van Poucke ( Notulist, personeel )
Jolanda van Tilburg ( personeel )
Adriënne Breugelmans ( personeel )
Esther Bierkens ( ouder )
Martijn Sprenkels ( ouder )
Jeroen Schoovers ( ouder )
Maria Dolphijn (ouder)
Nicole Bol-Hogenes (ouder)

Tijdens de MR-vergaderingen werd het bevoegd gezag vertegenwoordigd door de
schooldirecteur, Ron van Meel en/of Ciska Knoops.
OBS De Klimroos maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant. De
stichting kent een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ( GMR ) waarin alle
openbare scholen binnen de stichting zijn vertegenwoordigd door ofwel een personeelslid
ofwel een ouder.
OBS De Klimroos wordt in de GMR vertegenwoordigd door Eric van den Heiligenberg. Hij
informeert de MR van De Klimroos over de bovenschoolse beleidszaken.
De MR vergadert in principe zo’n zes keer per schooljaar op wisselende dagen in de week in
de personeelskamer van de Klimroos. De vergaderingen zijn openbaar. Informatie over
vergaderdata, de agenda en de notulen wordt gepubliceerd op de website van OBS De
Klimroos.
De vergaderingen van de MR zijn gesplitst in twee delen. Van 19.30 tot 20.30 uur vergaderen
de MR-leden zonder bijzijn van de schooldirecteur om te komen tot een goede
beeldvorming en oordeelvorming van vooraf aangeleverde (beleids)stukken. Vanaf 20.30 uur
sluit de directeur aan en krijgt de vergadering een meer besluitvormend karakter.

2. Aandachtspunten van de MR.
2.1 Agendapunten 2017-2018.
De medezeggenschapsraad heeft zich het afgelopen schooljaar beziggehouden met
allerhande punten op verschillende beleidsterreinen. Hieronder vindt u een overzicht
van de belangrijke punten die besproken zijn :
• Actuele zaken
• Begroting
• Formatieplan
• Groene school
• Jaarplan MR
• Ouderinformatieavond
• Ouder betrokkenheid
• privacywet
• rouwprotocol
• School- en zorgplan
• Schooltijden
• Nieuwbouw / peuterspeelzaal / naschoolse opvang
• Vervangingsprotocol
• Werkdrukakkoord/werkdruk verlaging/Estafette stakingen

2.2. Verslag 2017-2018
Hetgeen is besproken in de MR is vastgelegd in agendastukken en daarna in de notulen.
Deze zijn openbaar toegankelijk via de website van OBS de Klimroos. De MR wilt u in het
bijzonder informeren over een aantal activiteiten en agendapunten die in het schooljaar
2017-2018 aan de orde zijn geweest. Dit betekent enerzijds terugblikken op het recente
schooljaar 2017-2018 en anderzijds vooruitkijken naar het schooljaar 2018-2019
Actuele zaken.
OBS De Klimroos wil in het komende jaar starten met het huisvesten van BSO en
peutergroepen. Hiervoor wordt er een nieuw gedeelte aan de school gebouwd.
Deze zal in het voorjaar van 2019 in gebruik worden genomen.
Begroting 2018-2019.
De ingediende begroting is door de MR bestudeerd en na enige verder uitleg door de
directie in orde bevonden.
Formatieplan 2018-2019.
De formatie wordt besproken. Er wordt gestart met circa 500 leerlingen, verdeeld over 21
groepen. De verwachting is dat er gedurende het schooljaar 2018-2019 gestart wordt met
een nieuwe groep 1.

Terugblik schooljaar 2017-2018
Ouderinformatieavond.
Er is een werkgroep samengesteld om de ouderinformatieavond die jaarlijks vanuit de
school en de MR wordt georganiseerd een nieuwe invulling te geven. Dit jaar was er, tijdens
het kerstdiner van de kinderen, voor de ouders een informele borrel georganiseerd.
Er zijn een aantal onderwerpen geselecteerd om volgend jaar weer een informatie avond te
organiseren
Statuten MR / huishoudelijk regelement
De officiële statuten van de MR zijn up-to-date gemaakt. Daarnaast is het huishoudelijk
reglement besproken en daar waar nodig aangepast.
Vervangingsprotocol
Vanwege het steeds grotere tekort aan leraren is er door het bestuur van OBO een
vervangingsprotocol opgezet. Deze is zowel door de GMR als de MR uitvoering besproken en
er zijn wijzigingspunten voorgesteld welke naar het bestuur zijn teruggekoppeld. Uiteindelijk
is het protocol aangepast en worden de scholen iets vrijer gelaten in hun
vervangingsprotocol; belangrijk is de kwaliteit van het onderwijs hierbij te waarborgen.
Groene School
Binnen de Klimroos is de Groene School besproken en volgend schooljaar gaan we vooral
focussen op een gezonde pauzehap en het scheiden van afval . Ook mag er volgend
schooljaar op alle dagen alleen fruit of groente meegenomen worden in de pauze en wordt
het gebruik van een drinkbeker gepromoot.
Kinderopvang
De bouw voor de kinderopvang/BSO is ondertussen al gestart en de verwachting is dat deze
1 april 2019 klaar zal zijn.

