Samenvattingen MR-vergaderingen obs IJsselhof, schooljaar 2018/2019
De MR maakt van elke MR-vergadering een korte samenvatting te maken en verspreid deze onder ouders/verzorgers en
personeel via de nieuwsbrief en de website. Wilt u nog meer weten over ons en onze vergaderingen? Bekijk dan ook eens
de website http://obs-ijsselhof.nl/mr. Elke ouder/verzorger en ook elk personeeslid mag altijd de vergadering van de MR als
toehoorder bijwonen. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar mr@obs-ijsselhof.nl.

Samenvatting MR-vergadering 1 november 2018








De MR heeft een positief advies gegeven over de schoolbegroting 2019. De MR heeft de school gevraagd om een
volgende keer de gemaakte keuzes uitgebreider toe te lichten en heeft afgesproken dit samen met de school voor
te bereiden.
De MR heeft vastgesteld dat zij akkoord is met de inrichting van de tussenschoolse opvang met één
aandachtspunt: in onderdelen van de communicatie van de stichting Tussenschoolse Opvang blijft de vrijwillige
aard van de ouderbijdrage ten onrechte onvermeld. De MR heeft de school gevraagd dat op te lossen.
In deze MR-vergadering is de jaargids van de MR vastgesteld. Zie de website van de MR.
Eveneens is de MR-begroting voor het jaar 2018/2019 vastgesteld.
De MR heeft haar werkwijze vastgesteld voor het geval de MR vragen van ouders krijgt.

Samenvatting MR-vergadering 20 september 2018










In deze eerste vergadering van het jaar hebben we drie nieuwe MR-leden welkom geheten: Johan van Lenthe (lid
van de oudergeleding met kinderen in groep 1 en 4), Inge Deuling (leerkracht groep 6) en Janine Timmerman
(leerkracht groep 7). Zij vervangen Coen Jansonius, Judith Pool en Leonie Wesselo, die reeds voor de zomer
bedankt zijn voor hun bijdragen aan de MR.
We spraken de dalende leerlingenaantallen op de school, met als oorzaken veel verhuizingen, minder geboortes en
meer kinderen naar speciaal onderwijs. Voor de komende jaren wordt nog een daling verwacht, maar op termijn
lijkt groei zeker weer haalbaar als gevolg van veel geboortes in de wijk.
De MR besprak en stemde waar gevraagd in met het jaarverslag, het jaarplan en de schoolgids.
De MR besprak of het wenselijk en acceptabel is dat personeelsleden met directietaken lid zijn van de MR. Kort
samengevat concludeerde de MR dat het in principe niet wenselijk is, maar in dit geval wel acceptabel, gezien de
grote steun van het personeel voor deze constructie, het vertrouwen in de betreffende persoon bij zowel de
oudergeleding als de personeelsgeleding van de MR en de wens van de betreffende persoon zelf om lid te zijn van
de MR.
De MR keurde haar eigen jaarverslag goed en zal die rondsturen onder de ouders.
De MR besloot halverwege het jaar een tussenevaluatie in te lassen aan de hand van een handzaam
adviesdocument over het goed functioneren van medezeggenschapraden.
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