Jaarverslag MR september 2009 – augustus 2010
De medezeggenschapsraad (MR) van het Springtij is een wettelijk vastgelegd orgaan van
waaruit personeel en ouders inspraak hebben in het beleid van de school. Op vastgelegde
punten moet de directie de MR informeren, op andere punten moet de directie de MR om
advies vragen en op enkele punten mag de directie alleen besluiten nemen als de MR hiermee
instemt.
Dit jaarverslag omvat het schooljaar 2009 - 2010. In deze periode heeft de MR onder meer
de hieronder beschreven punten behandeld.

1. Bouwzaken
Na een verbouwing op de locatie Grevelingenstraat in Middelburg, heeft er nu ook in
Vlissingen een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden. De MR heeft twee leerkrachten van
deze locatie gemandateerd om plaats te nemen in de bouwcommissie om mee te denken
over de praktische invulling van deze ingrijpende verbouwing.
De verbouwing is gestart in maart 2010 en is afgerond aan het begin van het nieuwe
schooljaar.

2. Schoolgids
Aan het eind van ieder schooljaar wordt de schoolgids bekeken en wordt er door de MR
instemming gegeven over de inhoud hiervan.
Inhoudelijke opmerkingen zijn verwerkt in de gids.

3. Formatieplan 2010-2011
Het aantal kinderen op Het Springtij blijft ongeveer gelijk, waardoor er weinig veranderingen
zullen zijn in de personele bezetting.

4. Zorgplan WSNS (Weer Samen Naar School) 2010-2011
Dit zorgplan wordt door veel partijen gezamenlijk opgesteld, waaronder het Springtij.
De MR van het Springtij heeft voor volgend schooljaar het zorgplan besproken en een positief
advies gegeven ten aanzien van de uitvoering van deze plannen.

5. (G)MR-cursus
Dit schooljaar zijn een aantal MR-leden op cursus geweest. Het betrof een cursus die gegeven
werd in De Tweern (SBO) in Goes, door iemand van de AOB. Deze cursus was bedoeld voor
alle MR en GMR leden van de scholen die onder Stichting Respont vallen. Jolanda de Smit is
naar de eerste cursusdag op 8 oktober 2009 geweest en Ineke Wijkhuijs heeft de tweede
cursusdag op 6 juli 2010 bezocht.
Saskia Eggermont heeft beide cursusdagen gevolgd. De opbrengsten van deze dag zijn
besproken in de MR.

6. Zwemprotocol
Het zwemprotocol wat opgesteld wordt door het Vrijburgbad in Vlissingen, kwam erg laat bij
de MR binnen, waardoor de MR wel kennis genomen heeft van het stuk, maar géén advies
hierover heeft uitgebracht.

7. Financiën
Dit schooljaar zijn, zoals hierboven beschreven, een aantal MR leden op cursus geweest. Deze
cursus is betaald door Stichting Respont. Het Springtij (evenals alle andere scholen binnen de
stichting) draagt ieder jaar bij aan het bovenschoolse budget.
Jaarlijks staat er voor de MR een bedrag van 250 euro op de begroting voor het hele Springtij.
Dit schooljaar zijn er alleen uitgaven gedaan aan postzegels. De kosten hiervoor zijn
24,64 euro. Enveloppen en kopieerkosten worden voor de MR niet apart berekend.

De MR heeft gedurende het schooljaar 2009 – 2010 instemming verleend met, cq positief
geadviseerd met betrekking tot de volgende voorstellen:
- Vakantierooster 2010-2011
- schoolgids
- formatieplan 2010-2011
- zorgplan WSNS 2010-2011

Samenstelling van de MR in het schooljaar 2009 – 2010 was als volgt:
Namens de personeelsgeleding:
Ineke Wijkhuijs
Ineke van Pelt
Saskia Eggermont (secretaris)

Namens de oudergeleding:

Jolanda de Smit
Mona Oreel (tot 19 januari 2010)
Josephine Kieneker (voorzitter)
Roos Stroo ( vanaf 16 maart 2010)

Gesprekpartner voor de MR is onze directeur Dhr. Klaas van den Buuse. Hij is vrijwel altijd
bij de MR-vergaderingen aanwezig om zaken te verduidelijken.

