Jaarverslag 2017 – Medezeggenschapsraad

Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van 2017 van de medezeggenschapsraad (MR) van de Wijnberg Onderwijsexpertise
SO-VSO. In dit jaarverslag beschrijven we in hoofdlijnen waar we ons het afgelopen schooljaar mee bezig
hebben gehouden.
Medezeggen bij de Wijnberg is er voor en namens jullie! We hebben jou als medewerker, leerling en
ouder/verzorger nodig om jouw belangen te kunnen behartigen. We proberen steeds beter de verbinding met de
achterban te zoeken. Dit doen we door zaken met jou te delen via nieuwsbrieven, de website, maar ook
persoonlijk. We merken dat dit gewaardeerd wordt, maar we willen de verbinding nog intensiever maken. Dit is
dan ook ons streven voor in 2018!
Zijn er zaken die je kenbaar wilt maken of heb je vragen over alles wat met school te maken heeft, neem dan
contact op met één van de MR leden. Of stuur een mail naar m.peters@dewijnberg.nl.
Met vriendelijke groet,
Hanneke Melis
Voorzitter

Zo kun je ons bereiken:
MR de Wijnberg
Postbus 242
5900 AE VENLO
077-3217650 
m.peters@dewijnberg.nl
Bezoek onze website
www.dewijnberg.nl

De MR, dat zijn wij!

Hanneke Melis
Personeelslid
Voorzitter

Vergaderingen
In 2017 hebben er 8 vergaderingen plaatsgevonden. Over
verschillende actuele onderwerpen is met het bevoegd gezag
van gedachten gewisseld, gediscussieerd en
overeenstemming bereikt.
Agenda’s en verslagen zijn net als de vergaderingen
openbaar. De agenda’s en notulen worden via
www.dewijnberg.nl en intranet gedeeld met
ouder(s)/verzorger(s), collega’s en andere geïnteresseerden.
De afgelopen periode zijn er geen toehoorders geweest.
De vergaderdata voor de komende periode zijn:
Woensdag 7 februari 2018
Woensdag 21 maart 2018
Woensdag 16 mei 2018
Woensdag 13 juni 2018

Manon Peters
Personeelslid
Secretaris/penningmeester

Jules Martens
Personeelslid

Esther van de Hombergh
Personeelslid

Evelyn Theunissen
Ouderlid

De planning van de nieuwe vergaderdata wordt afgestemd op
de beleidscyclus, waarbij we tevens rekening houden met de
jaarplanning 2018-2019.
Schoolbestuur
De samenwerking tijdens de vergaderingen met het bevoegd
gezag verliep prettig. Dit kwam doordat een vast persoon van
IM&O bij de vergaderingen aanwezig was. Zo kon een en
ander verhelderd worden en kon er beter afgestemd worden.
Hierdoor kwamen we op verschillende punten sneller tot
overeenstemming.
Onafhankelijk voorzitter
Het afgelopen jaar hebben wij ondersteuning gekregen van
een onafhankelijk voorzitter. De onafhankelijk voorzitter
maakte formeel niet deel uit van de MR, maar heeft ons als
professional wel ondersteund en begeleid richting de
gewenste processen en besluitvorming.
Scholing MR
Wij hebben scholing op maat ontvangen van een trainer van
de AVS (Algemene vereniging Schoolleiders). Ook voor
vragen konden we bij hem terecht. Hier hebben we meerdere
malen gebruik van gemaakt, wat ons op diverse vlakken
geholpen heeft. Dit heeft een grote meerwaarde gehad. In de
toekomst zullen we hier nog vaker gebruik van maken.
Evelyn Theunissen en Richard de Grood (onafhankelijk
voorzitter) hebben deelgenomen aan het WMS congres in
november 2017. Ze hebben beide deelgenomen aan 3
workshops passend bij onze ontwikkeling.

Jaarplanning MR tot en met december 2018
We hebben onze eigen jaarplanning opgesteld. Deze helpt
ons om zaken tijdig en proactief voor te bereiden. Deze is
gedeeld met IM&O. Op deze manier weten zij wanneer wij
over bepaalde onderwerpen vergaderen en wanneer wij
bepaalde relevante documenten nodig hebben.
Vaststelling functies en rollen MR
In november 2017 hebben we de functies en rollen binnen de
MR vastgesteld. In 2018 gaan we op deze manier werken.
Functies:
Voorzitter: Hanneke Melis
Secretaris/penningmeester: Manon Peters
Rollen:
Personeel en arbeidsvoorwaarden: Jules Martens/Manon
Peters
Onderwijsvisie & beleid: Jules Martens/Manon Peters
Ouders: Evelyn Theunissen
Financiën: allen
Bouw (tijdelijk): Hanneke Melis/Esther van de Hombergh
KEC (tijdelijk): Hanneke Melis/Esther van de Hombergh
Ouderbetrokkenheid
Om beter aan te kunnen sluiten bij de doorstroom van
leerlingen en ouders kunnen ouders ook per onderwerp
aansluiten bij een MR vergadering. Zo kunnen we gebruik
maken van de expertise die ouders in huis hebben. Op deze
manier willen we een hoge ouderbetrokkenheid creëren.
Adviezen en instemmingen
Als MR hebben we onder andere meegedacht over en
ingestemd met de volgende onderwerpen:
- Klokkenluidersregeling
- Formatieplan 2017-2018
- Vakantierooster/studiedagen 2017-2018
- Schoolgids 2017-2018
- Huishoudelijk reglement
- Risico inventarisatie en -evaluatie
- Begroting
- Rapportage verzuim- en vervangingsbeleid en eigen
risicodragerschap
- Schoolplan 2018-2021
Jaarplan 2018
Enkele onderwerpen die op het jaarplan 2018 staan:
- Jaarverslag 2017
- Meerjarenbegroting
- Jaartaakgesprekken 2018-2019
- Formatieplan 2018-2019
- Schoolgids 2018-2019
- Urenonderbouwing en motivatie 2018-2019
(vakantierooster 2018-2019
- Schoolplan

-

Jaarplanning MR 2019
MR statuten en regelement

Onderstaand delen we nogmaals onze visie.
Visie MR onderwijsexpertise Wijnberg (V)SO
De MR vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de leerlingen, ouders en
medewerkers van de Wijnberg. Vrijheid van meningsuiting en een open
communicatieve sfeer met respect voor ieders mening zijn daarbij sleutelbegrippen.

Bovenstaande visie is tot stand gekomen op basis van de volgende kernwaarden:
Onze MR:







let op de kwaliteit van alle ontwikkelingsdomeinen van de onderwijsexpertise;
gaat uit van een open en transparante wijze van communiceren met
management, medewerkers, ouders, leerlingen en partners;
komt zijn afspraken na;
is kundig en staat open voor scholing;
is proactief en wil inspraak;
werkt in goed overleg samen met de directie/IM&O.

Tot slot willen wij graag iedereen met wie wij de afgelopen periode
hebben samengewerkt hartelijk danken voor hun inzet en bijdrage.
Met vriendelijke groet,

Medezeggenschapsraad

