Jaarverslag MR augustus 2016 – augustus 2017
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 2016 - 2017.

Samenstelling MR
De MR bestaat uit zes leden, gelijk verdeeld over ouders en personeel, zoals voorgeschreven
door de WMS. Aan het begin van dit schooljaar was de oudergeleding voltallig. Voor de
personeelsgeleding waren twee plekken vacant. Deze zijn bij aanvang van de het schooljaar
ingevuld. De MR van “Het Springtij” is hiermee weer voltallig.

Naam

Benoemd

Herbenoemd

Einde lopende
termijn

Marijke Franchimont
(personeelsgeleding)

01-9-2015

01-9-2018

Anja Boogaard
(personeelsgeleding)
Saskia Eggermont
(personeelsgeleding,Secretaris)

01-9-2016

01-9-2019

01-9-2016

01-9-2019

Alex Maas
(oudergeleding, voorzitter)

01-9-2010

Karin Hollaers
(oudergeleding)
Chris Elzas
(oudergeleding)

01-9-2015

01-9-2018

01-9-2015

01-9-2018

Uiterste
datum
van
aftreden

12-07-2017
Dochter v
school

Samenstelling van de MR in het schooljaar 2016 – 2017 was als volgt:
Namens de personeelsgeleding:
Marijke Franchimont
Anja Boogaard
Saskia Eggermont (secretaris)

Namens de oudergeleding:

Alex Maas (voorzitter)
Karin Hollaers
Chris Elzas

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 en toe te lichten.

Vergaderdata
De MR heeft in het schooljaar 2016-2017 vergaderd op de volgende data:
di 18 oktober 2016
di 6 december 2016
di 14 maart 2017
di 23 mei 2017
di 12 juli 2017
De inhoud van deze vergaderingen is terug te lezen in de maandinfo’s op de website van de
school www.hetspringtij.nl

Financiën
Jaarlijks staat er voor de MR een bedrag van €500,- op de begroting voor het hele Springtij.
Dit schooljaar zijn er uitgaven gedaan aan kaartjes, postzegels, Iris-cadeaucheques en een
MR- borrel. Totale kosten hiervoor waren €135,Ook heeft de MR een abonnement op een maandblad en een lidmaatschap voor de OR. De
kosten hiervoor zijn 180 euro per jaar.
Enveloppen en kopieerkosten worden voor de MR niet apart berekend.
Op 12 juli 2017 heeft de MR een afscheidsborrel gehouden in Dessafinado in
Middelburg. We hebben onder het genot van een drankje en een klein hapje het schooljaar
afgesloten én afscheid genomen van Alex Maas.
De MR stelt het erg op prijs om op de hoogte te blijven en mee te mogen denken met het te
voeren beleid op school.

Advies/instemming
De MR heeft gedurende het schooljaar 2016 – 2017 instemming verleend met, cq positief
geadviseerd met betrekking tot de volgende voorstellen:
-

Zwemprotocol 2016-2017
Taakbeleid 2017-2018

-

Organisatieplan 2017-2018
Vakantierooster 2017 -2018
Schoolgids 2017-2018

November 2017
Saskia Eggermont
Secretaris MR Het Springtij

