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Waarom dit jaarverslag?
Voor u ligt het jaarverslag 2015-2016 van de Medezeggenschapsraad van
praktijkschool de Rijzert over het afgelopen schooljaar. Op deze wijze legt de MR
formeel verantwoording af over haar activiteiten gedurende dit schooljaar.
Het jaarverslag MR 2015-2016 zal ook worden gepubliceerd op de website van de
school.

Wat is de rol van de MR binnen de school?
Bij wet is geregeld dat ouders/verzorgers/medewerkers/leerlingen inspraak hebben
ten aanzien van beleid en keuzes die gemaakt worden door de school. Dit gebeurt
via de MR. Zij laat zich regelmatig informeren over de ontwikkelingen binnen de
school. De schooldirecteur heeft een adviserende taak en wordt uitgenodigd als de
MR dat vraagt.
De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding.
De MR brengt advies uit aan de schoolleiding bij vaststelling of wijziging van
belangrijke besluiten. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld het schoolreglement, het
schoolplan of het vakantierooster.
De notulen van de MR vergaderingen zijn te lezen op de site van De Rijzert
www.rijzert.nl onder de kop “ouders en verzorgers/ MR”. De vergaderingen zijn
openbaar, u bent van harte welkom!
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Waar sprak de MR over in 2015/2016?
In het schooljaar 2015-2016 is de MR zes keer bij elkaar geweest. Bij enkele
vergaderingen was Huub Poels(directeur van de school) aanwezig om aanvullende
informatie te geven.
De onderstaande zaken zijn aan bod gekomen in de vergaderingen van de MR.

Vergadering 06 september
2015





MR jaarverslag 2014/2015 is
besproken.(vastgesteld)
MR werkplan 2015/2016
besproken.(vastgesteld)
Schoolgids 2015/2016. (reactie)
OPR samenwerkingsverband.
(advies)

Vergadering 07 december 2015





Formatieoverzicht 2016 (reactie)
Begroting 2016 (advies)
Schoolgids 2015/2016.
(instemming)
Meerjarenformatieplan
(instemming)

Vergadering 18 april 2016






Vergadering 14 juni 2016







Begroting 2016 (reactie)
Tussenevaluatie jaarplan (ter
informatie)
Ziekteverzuimverslag (ter
informatie)

Gesprek met bestuur over
functioneren. (jaarlijkse
evaluatie)

Vergadering 28 juni 2016

Vergadering 20 januari 2016



Wijziging lessentabel 2016/2017
(reactie)
Vakantierooster 2016/2017
(instemming)
Lessentabel 2016/2017 (reactie)
Plan van aanpak RIE (reactie)
Begroting 2016. (reactie)






Wijziging lessentabel 2016/2017
(instemming)
Roosteruitgangspunten
2016/2017 (instemming)
Evaluatie Jaarplan 2015/2016
(instemming)
Ziekteverzuimverslag (ter
informatie)
Schoolgids 16/17 (instemming)
Formatieplan 16/19 (reactie)
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Samenstelling MR
Situatie in 2015-2016
Namens de ouders (oudergeleding):
Lisette Beks
Artje van Hemert
Namens het team (personeelsgeleding):
Lenard Weber
Annemiek Bekkers(secretaris)
Pim van Lamoen
Chris Stoof(voorzitter)

Meer informatie
Als u meer informatie wilt, vragen en/of opmerkingen heeft kunt u terecht bij de leden
van de MR. Ook kunt u een e-mail sturen naar mr@rijzert.nl.
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