Medezeggenschapsraad OBS De Bogerd

Jaarverslag MR OBS De Bogerd Rossum 2019-2020
Inleiding:
De medezeggenschapsraad wordt gevormd door ouders en leerkrachten. De
medezeggenschapsraad heeft een aantal beleidsmatige bevoegdheden. Ten
aanzien van beleidszaken heeft de MR, afhankelijk van het onderwerp,
instemmings- dan wel adviesrecht. Er wordt gemiddeld 1 keer in de 5 a 6
weken vergaderd. De vergaderingen zijn openbaar.
Leden:
De MR bestond in het schooljaar 2019-2020 uit de volgende leden.
Oudergeleding:
Joyce Kooijman
Lisette Maters
Sietske Huizer

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris

Personeelsgeleding:
Martine Hoevenaars
Pauline Kollenburg
Denny Lacet

Penningmeester
Lid
Lid

Partners:
De Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij (Stroomm) is het
bevoegd gezag vanaf 1 januari 2007. De MR heeft dit schooljaar een keer
vergaderd met de OR. Tijdens een aantal MR vergaderingen heeft er overleg
plaatsgevonden met de directie.
Financieel:
De MR heeft een eigen budget voor cursussen, lidmaatschap VOO, handboeken
etc. Het jaarlijkse bedrag dat de MR ontvangt kan oplopen tot maximaal
€1250,- In het schooljaar 2019-2020 was het budget €1250,-.
Het afgelopen schooljaar zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de
orde geweest:
- Covid-19 en thuisonderwijs
- Ouderbetrokkenheid
- Formatie
- Groepsverdeling
- Begroting
- Schoolplan
- Werving en selectie directeur
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Genomen besluiten:
De MR denkt mee over de voorgenomen besluiten van het bestuur en de
directie. AL naar gelang het besluit heeft de MR het recht om wel/niet in
te stemmen (I) en/of positief/negatief advies (A) uit te brengen.
Instemming/ advies

personeel

ouders

Schoolbegroting

+A

+A

Jaarbegroting 2020

+A

+A

& +A

+A

Lesrooster
Vakantierooster
Jaarplan

+I

+I

Schoolgids

+A

+A

Covid-19 overleg

+A

+A

Aantreden en aftreden
Per ingang schooljaar 2019-2020 zijn Hendrik Schotanus en Marga Jacobs afgetreden. De MR en de
Bogerd danken hen voor hun inzet.
Vanwege de gekrompen leerlingen aantallen in de afgelopen jaren is gekozen om de MR ook te laten
krimpen naar een totaal aantal van 6 personen (3 oudergeleding en 3 personeelsgeleding). Via
communicatie in de Bogerdbode zijn zowel de afbouw in MR leden als de herkiesbaarheid
gecommuniceerd. Er zijn daarop geen reacties gekomen.
Sietske Huizer is als afgevaardigde van de Bogerd ook lid van de GMR van Stichting Stroomm.

Rooster van aftreden personeelsgeleding:
Pauline Kollenburg
2021
Martine Hoevenaars

2023

Denny Lacet

2021 [herkiesbaar]

Rooster van aftreden oudergeleding:
Joyce Kooijman
2023
Lisette Maters

Afgetreden per schooljaar 2020-2021

Sietske Huizer

2022 [herkiesbaar]
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