Jaarverslag MR 2014 – 2015
24 september 2014
o
o

o

De kwartaalrapportage van september is besproken, met name de aanmeldingen, de
voortgang ICT en het passend onderwijs.
Naar aanleiding van het jaarverslag is er een taakverdeling gemaakt, wie welk onderdeel wil
bestuderen en dit in november terug wil koppelen. Dit gebaseerd op een eerder gemaakte
verdeling naar de persoonlijke interesse.
Het Koersplan ‘Kom verder 2013-2016’ is in kleine (school gerelateerde) groepen besproken
met de vraag wat zie je van deze plannen terug in de school en noem plus- en minpunten.

17 november 2014
o
o

o
o

Besproken is het CVO beleid bij overcapaciteit en het plaatsingsbeleid. Mede in verband met
de belangrijke en bepalende rol van de basisscholen inzake schooladvies.
De kwaliteitszorg van het onderwijs wordt besproken aan de hand van een rapportage. CVO
voldoet aan de eisen van de inspectie en is globaal gezien een stabiele organisatie. Uit
tevredenheidonderzoeken blijkt, dat omgaan met verschillen nog moeilijk is voor docenten.
Het jaarverslag wordt besproken aan de hand van de taakverdeling van de vorige
vergadering.
De Kaderbrief inzake financiën wordt besproken en toegelicht.

27 januari 2015
o
o
o
o

In een interactieve sessie worden de Open Dagen van de verschillende scholen geëvalueerd
met inbreng van zowel ouders, als leerlingen als docenten.
De Meerjarenbegroting wordt in hoofdlijnen toegelicht en de financiële commissie zal de
begroting doornemen en dit terugkoppelen aan de MR.
De MR adviseert positief over het Managementstatuut.
Over het Koersplan ‘Kom verder 2013-2016’ wordt positief geadviseerd inzake het
uitvoeringsplan tot 31 december 2016.

30 maart 2015
o
o

o

Er is positief geadviseerd over de meerjarenbegroting.
De integriteitcode is uitgedeeld en besloten is, dat alle geledingen van het SAV (t.w. een
ouder, een leerling en een docent) deze zal bestuderen en dit de volgende vergadering zal
terugkoppelen.
Twee leden van de Raad van Toezicht zijn op bezoek geweest. Er volgde een prettige en
open gesprek over motivatie, de rol van de RvT, de dingen die daar en die bij de MR aan de
orde komen.

3 juni 2015
o

Vanuit het CC krijgen we informatie van leerling over de Raad van Veiligheid in het kader van
de Expeditie Comenius. Er komt een helpdesk voor gepeste leerlingen. Er volgt een discussie
over wat er op andere scholen gebeurt. Aan de algemeen directeur wordt gevraagd te (laten)

o

o

o

o
o

regelen, dat de leerlingen van de leerlingenraden van de scholen elkaar in het nieuwe
schooljaar elkaar kunnen ontmoeten.
De bezetting wordt besproken. Zoals altijd zullen er aan het eind van het jaar een aantal leden
van de MR vertrekken in verband met het verlaten van de school. Gesproken is over de
opvolging en de vertrekkende leden wordt gevraagd zorg te dragen voor opvolging in de MR.
Na een uitvoerige feedback van de leden van het SAV wordt met de integriteitcode
ingestemd. Nieuwe medewerkers zullen deze bij hun aanstellingsbrief krijgen. Er is nog niet
bepaald hoe het zittende personeel deze code krijgt en of die voor gelezen getekend zou
moeten worden.
Het MR statuut en het MR reglement dient aangepast te worden. Voorgesteld wordt om dit
tijdens de eerste MR vergadering van het nieuwe schooljaar te doen en dan ook vast te
stellen.
De leden van de vergadering ervaren de vergaderstructuur als positief en wil doorgaan met
het bespreken van een algemeen onderwerp buiten de noodzakelijke dingen om.
Er is een nieuwe voorzitter gevonden voor de (P)MR en ik draag onder dankzegging van het
vertrouwen graag het stokje over.
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juni 2015

