Jaarverslag 2014-2015

1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2014-2015 van de medezeggenschapsraad (MR) van christelijke
basisschool “Het Kompas” te Stellendam. Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af
te leggen over het schooljaar 2013-2014 naar drie doelgroepen. Allereerst dient het verslag om de
MR te informeren. Daarnaast heeft het tot doel om de achterban – ouders en personeel – te
informeren over de activiteiten van de MR die in het schooljaar hebben plaats gevonden. Tot slot
heeft het verslag een informerende functie richting het bestuur. De MR van onze school vergadert
standaard in bijzijn van de directie.
2. Samenstelling medezeggenschapsraad
In het begin van het schooljaar 2014-2015 bestond de MR uit de volgende leden:
-

W. C. van der Welle (algemeen adjunct/ouder)
M.A.K. van der Wende (voorzitter)
K.N. Sperling-Tanis (personeelslid)

D.J.M. van der Ham- Van Wijk (secretaresse/

Onze school is onderdeel van Kindwijs, protestants- christelijke scholengroep. Deze stichting
heeft een GMR en elke basisschool heeft een eigen MR. Klarie en Henk hebben namens onze
school zitting genomen in de GMR.
3. Bijeenkomsten
In het verslagjaar is de medezeggenschapsraad 3 keer bijeen gekomen, te weten op:
Oktober 2014/ maart 2015 en juni 2015
Nu de GMR gekomen is, is het voor de MR wenselijk om 3x per jaar te vergaderen.
4. Besproken onderwerpen en bijdragen
Hieronder volgt een bloemlezing van onderwerpen die in het “verslagjaar” zijn besproken of
waaraan de MR een bijdrage heeft geleverd:
-

Uitslag CITO-eindtoets 2015
Schoolgids 2015/2016
Zoeken en vinden van 2 nieuwe MR-leden
Voorbereiden verkiezingen MR
Vakantierooster 2015-2016
Verslagen van de GMR doorgenomen
Powerpoint met de taken voor GMR en MR doorgenomen
Stand van zaken Kibego
Mark van der Wende gaat de MR verlaten en zitting nemen in de adviesraad van onze
school
Vervulling vacature Mark (oudergeleding)
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