Jaarverslag Medezeggenschapsraad ‘t Praathuis
schooljaar 2016-2017
Inleiding
Binnen ‘t Praathuis is een Medezeggenschapsraad (MR) actief welke, indien compleet,
bestaat uit 6 personen. 3 personen zijn ouder van een leerling op ’t Praathuis en worden
door de ouders van ’t Praathuis gekozen. (oudergeleding) 3 personen zijn personeelslid
bij ’t Praathuis en worden door het personeel van ’t Praathuis gekozen (
Personeelsgeleding)
De leden van de MR 2016-2017 waren:
Naam
Ouder /
personeel
ouder
Stijn van Puijenbroek
ouder
Annemieke Hijink
Mirjam de vries
ouder
Rob van Munster
personeel
Linda van Mourik
personeel
Josien Papavoine
personeel
Petra van den Berg
ouder

Opmerkingen
Voorzitter
I.p.v. Petra van den Berg
secretaris
notulist
( gestopt per januari 2017)

Missie MR
De medezeggenschapsraad is het door ouders en stamgroepleiders gekozen orgaan dat
op een pro-actieve en betrokken wijze een bijdrage wil leveren aan een plezierige, veilige
leer- en werkomgeving en kwalitatief goed Jenaplanonderwijs op ‘t Praathuis
Werkwijze
De Mr streeft ernaar dat haar werkwijze wordt gekenmerkt door :
– een open en transparante houding jegens de achterban; fungeren als klankbord voor
zowel ouders en personeel als de directie van de school;
– zorgdragen dat de MR vroegtijdig wordt betrokken bij (beleids)zaken die impact
hebben op het reilen en zeilen van de school, opdat de medezeggenschapsraad op
zorgvuldige wijze haar standpunt kan bepalen;
–zelf met ideeën komen, middels gevraagd of ongevraagd advies;
-een open en directe, positief kritische en constructieve houding in het overleg met de
directie, ouders en personeel.
Wettelijk kader
De Medezeggenschapsraad heeft een aantal rechten.
1) Informatierecht
Het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad tijdig alle informatie verstrekken die
de raad nodig heeft om goed te functioneren;
2) Adviesrecht
Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de raad.
Bijvoorbeeld de samenstelling van de formatie, vakantieregeling, financieel beleid,
aanstelling of ontslag van de schoolleiding etc;
3) Instemmingsrecht
Met bepaalde besluiten van het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad
instemmen.
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Te denken valt daarbij aan zaken als veranderingen van de onderwijskundige
doelstellingen van de school en vaststelling of wijziging van het schoolplan.
De rechten van de medezeggenschapsraad staat in de Wet medezeggenschap op scholen
(WMS). Kijk voor meer informatie op http://www.infowms.nl/
De MR behandelt schoolse zaken.
De bovenschoolse zaken worden binnen OPO-R behandeld door een bovenschoolse
medezeggenschapsraad de GMR
Vergaderingen MR
De MR heeft in schooljaar 2016-2017 acht keer vergaderd.
De vergaderingen van de MR bestaan uit een openbaar deel en een besloten deel. Bij het
openbare deel van de vergadering is de directeur van ’t Praathuis aanwezig . Door de
aanwezigheid van de directeur wordt informatieoverdracht bevorderd. Tijdens het
openbare deel van de vergadering zijn ook ouders of personeelsleden welkom.
De oudergeleding van de MR heeft nauw contact met de oudervereniging van ’t
Praathuis. De MR streeft er naar om één keer per jaar met de oudervereniging om tafel
te zitten
Behandelde onderwerpen in 2016-2017
In het afgelopen schooljaar zijn in de MR de volgende onderwerpen behandeld:
Jaarplanning MR
Leerlingenaantallen :
o Herinrichting van middenbouw en bovenbouw
o Inrichting van vierde kleutergroep (Leeuwen)
o Communicatie over de wijzigingen in middenbouw en bovenbouw o.a.
ouderavonden
jaarplan
inrichting schoolplein/vervanging speeltoestellen
Aansprakelijkheid m.b.t. veilig gebruik voetbalveldje
Schoolfotografie
Intentie tot samenwerking SKPC
Schoolgids
Project 3D kanjers
Algemene leden vergadering (ouderavond)
Reflectie op uitvoering MR taken en vergaderwijze
Rolopvatting communicatie tussen MR en directie
Begroting van ’t Praathuis
Werkbelasting van ’t team
Formatie personeel
Inval/vervangingsbeleid op ‘t Praathuis
Vakantieregeling 2017-2018
Jaarplanning MR
De MR maakt ieder jaar een planning van onderwerpen die tijdens haar vergadering aan
bod komen. Een aantal onderwerpen komt ieder jaar terug. Een ander aantal
onderwerpen is actueel voor dat jaar.
Leerlingaantallen
De stijgende leerlingaantallen zijn een terugkerend onderwerp van gesprek geweest
tijdens de MR-bijeenkomsten. De stijgende leerlingaantallen hebben invloed op
organisatie van de stamgroepen, werkdruk van de stamgroepleiders en
onderwijskwaliteit. De MR heeft een adviserende rol gespeeld ten aanzien van de
herinrichting van middenbouw en bovenbouw en de
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inrichting van vierde kleutergroep (Leeuwen). Daarnaast heeft de MR een actieve
adviserende en uitvoerende rol gespeeld bij de communicatie over de wijzigingen in
middenbouw en bovenbouw ( o.a. ouderavonden)
Schoolplein.
De MR heeft een rol gespeeld bij de vervanging van de speeltoestellen. Ter voorkoming
van de taakverzwaring van het team is besloten om alleen de speeltoestellen te
vervangen en niet het schoolplein te herinrichten. Een van de MR leden heeft het contact
onderhouden met de wijk. Ook heeft de MR actief meegezocht naar financieringsbronnen
voor de nieuwe speeltoestellen.
Samenwerking SKPC.
Doel van de samenwerking is tweeledig:
1. Voor huidige kinderen doorgaande lijn ten aanzien van pedagogische aanpak
kinderopvang en school, doorborduren op projectthema’s van ‘t Praathuis
2. Voor nieuwe kinderen ; aantrekkelijk voor ouders om te kiezen voor SKPC of voor ’t
Praathuis omdat er een doorgaande lijn is.
MR geeft aan dat SKPC met name vrije tijd moet zijn. ’t Praathuis wil vasthouden aan
Jenaplan en daar geen concessies in doen.
De MR kan zich voorstellen dat het voor de kinderen prettig is als er een doorgaande lijn
is. In die zin kunnen zij zich vinden in een samenwerking met SKPC.
Ouderavond ( algemene ledenvergadering)
De algemene ouderavond wordt georganiseerd door de oudervereniging. Formeel heeft
deze ouderavond tot doel dat de oudervereniging verantwoording aflegt over de
besteding van gelden uit de ouderbijdrage. Dit gebeurt in het eerste gedeelte. Het
tweede gedeelte rondom een thema wordt verzorgd door de school. De MR levert
regelmatig een bijdrage ten aanzien van het thema van de ouderavond en heeft ook
spreektijd. Dit jaar was het thema leerlingenzorg. Daarnaast heeft de MR meegewerkt
aan de informerende ouderavonden rondom de veranderingen in de bouwen en
stamgroepen.
Reflectie en interne communicatie
Op 14 december 2016 heeft de MR in een besloten vergadering gereflecteerd op haar
eigen functioneren. Er zijn afspraken gemaakt over effectief vergaderen. Daarnaast is
vooraf de status van de te bespreken onderwerpen duidelijk ( ter info, ter evaluatie, ter
bespreking, ter inventarisatie of ter vaststelling ) De MR wil zich nadrukkelijker richten op
het macro effect: Het moet goed zijn voor de school. In de interne communicatie
onderling en met de directie is de MR helder over de wederzijdse verwachtingen, is het
duidelijk wie welke verantwoordelijkheid heeft en wordt gestreefd naar een constructieve
samenwerking met een kritische houding.
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