Jaarverslag Medezeggenschap en Oudercommissie 2018-2019
Samenstelling MR: Fulco van Hulst, Susanna van der Boom, Femke King, Jacquelien de Witte, Jolanda
Sloot, Mieke van der Tuin (secretaris)
Samenstelling OC: Astrid van Breeden (voorzitter), Klaas Groenewold en Suzanne Koreman.
Op uitnodiging aanwezig: Johan Blank en Inge Dalebout
De OC-MR is in het schooljaar 2018-2019 vijf keer bij elkaar gekomen.
De volgende punten zijn besproken:
Vorming KCRaad
De eerste stappen zijn in het schooljaar 17-18 gezet; samenvoeging van MedezeggenschapsRaad
(basisschool) en Oudercommissie (BSO/KDV en Voor-school). We ontvingen scholing en advies van
Alice Jansen van EtuConsult.
Verenigingsbreed is onderzocht alle personeel in een stichting onder te brengen (> per 1 oktober
2019).
‘Reglement KCR’ en ‘Huishoudelijk reglement’ zijn opgesteld > wordt volgend schooljaar vastgesteld.
Jaarplan KCRaad (onderwerpen en planning 19-20) is opgesteld.
Verkiezingen: er is een nieuw lid (VS/KDV) aangetrokken. Verkiezingen waren niet aan de orde.
IKCzaken en -ontwikkelingen
- MR/OC is geïnformeerd over personeelsontwikkelingen van het lopende schooljaar (incl. vervangingsproblematiek en stakingen) en de formatie voor het komend schooljaar.
- Acties: Victory4all (verenigingsbreed) en Actie Schoenmaatje.
- Ouderbetrokkenheid: doel en ervaringen uitwisselen over nieuwjaarsreceptie en startgesprekken.
- De gemeente Harlingen start in 1 januari ’19 met uitbreiding van onderwijstijd voor VVE-leerlingen
(van 10,5 naar 16 uur per week).
- De gemeente Harlingen stemt met alle IKC’s af over een roulerend naschools aanbod.
- AVG: toestemmingsformulier voor het gebruik van foto en filmmateriaal.
- De MR/OC is geïnformeerd over de stand van zaken rond inzameling geld voor het schoolplein (start
eind schooljaar) en de nieuwe website (1 juni).
- Er heeft een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Resultaten zijn in MR/OC besproken. De
directeur heeft gepresenteerd: de 3 punten waar we trots op zijn en 3 aandachtspunten voor de
komende periode.
- De MR/OC is geïnformeerd over de ouderbijdrage; inkomsten en uitgaven.
- De MR/OC is geïnformeerd over de nieuwe methoden waarmee de school in het nieuwe schooljaar
zal starten (rekenen, wereldoriëntatie en verkeer).
Instemming
- De MR heeft ingestemd met het jaarplan 2018-2019.
- Het schoolondersteuningsprofiel (SOP), waarin de mogelijkheden en grenzen van ons IKC in beeld
zijn gebracht, is door de MR-OC vastgesteld.
- De PMR heeft ingestemd met ‘het werkverdelingsplan’.
- De MR heeft ingestemd met de inhoud van de schoolgids 2019-2020.
- De KCR heeft ingestemd met het schoolplan 2019-2023.

