JAARPLANNING
Activiteit

vaste agenda punten

Rol MR

Rol OMR

Rol PMR

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
OBS De Schatgraaf

MR overleg 01- 7 sept
speerpunten
Bespreken: meerjaren beleidsplan, bereikte doelen
Terugkoppeling GMR
Vaststellen: Activiteitenplan MR 2016/2017
Jaarverslag MR 2016/2017
Begroting MR
Algemene ouderavond
Kanjertraining
MR overleg 02 – 16 nov
speerpunten
Bespreken: Schoolbegroting 2017/ meer jaren
investeringsplan
Jaarrekening
Evaluatie SOP/passend onderwijs
Terugkoppeling GMR
MR overleg 03 – 16 jan
speerpunten
Terugkoppeling GMR
MR overleg 04 – 15 maart
speerpunten
Terugkoppeling GMR
Bespreken Formatie MR 2018-2019
Vaststellen: begroting 2018
MR overleg 05 – 12 juni
speerpunten
Bespreken: Schooljaarplan 2018-2019
JOP 2018-2019
Jaarkalender 2018-2019
Bijlage schoolgids 2018-2019
Formatieplan 2018-2019
Bespreken begroting MR 2018-2019
Terugkoppeling GMR
MR overleg 06 – 25 juni
speerpunten
Bespreken: Begroting MR 2018-2019
Activiteitenplan MR 2018-2019
Jaarverslag MR 2017-2018
Terugkoppeling GMR
Vaststellen: Schooljaarplan 2018-2019

IR (mjip)

AR (adviesrecht)

Vlnr: Mayke Klaassen (Personeel), Karen Hoorn (Ouder), Mirella Holleman (Personeel),
Leo van der Meulen (Ouder), Mariska Willems-Jans (Ouder), Wout Plattel (Personeel),
Elke de Koning (Personeel), Daphne van Driel (Personeel), Marielle Lentink (Ouder), Mil
Lathouwers (Ouder)

IR
IR
AR
IR
IR

+

IR

JOP 2018-2019
Jaarkalender 2018-2019
Bijlage schoolgids 2018-2019
Formatieplan 2018-2019

IR
AR
IR
IR

MR Borrel
aandragen agendapunten/ stukken

uiterlijk twee weken voor vergadering

vaststellen agenda

uiterlijk een week voor vergadering

PMR

17/18

18/19

19/20

20/21

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

22/23

23/24

24/25

1. Daphne van Driel
2. Mayke Klaassen
3. Mirella van Etten
4. Elke Borgers
5. Wout Plattèl
OMR
1. Mil Lathouwers

17/18

18/19

21/22

INLEIDING EN LEESWIJZER
Voor u ligt het activiteitenplan van de medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit
een teamgeleding (PMR) en een oudergeleding (OMR). Deze twee geledingen hebben
verschillende rechten en plichten en verantwoordelijkheden naar hun achterban het
personeel van de Schatgraaf en de ouders van de kinderen op de Schatgraaf. De MR komt
in de gehele bezetting zes keer per jaar bij elkaar.
De MR heeft ervoor gekozen haar pijlen voor een langere periode te richten op het
meerjaren beleidsplan (2015-2020) en de vertaling daarvan in het dagelijksbeleid van de
school. Op de binnenzijde van dit A3 leest u in de bovendste 3 blokken van links naar
rechts de missie, vissie en de succesbepalende factoren waarmee we onze missie en visie
willen volbrengen.
De twee rechter kolommen daar onder geven aan wat we willen bereiken (resulaten en
speerpunten) en in de twee linker kolommen staat wat de aanleiding daarvoor is geweest
en hoe we denken de gewenste resultaten te behalen (aanleiding en middelen).
De MR streeft, samen met de directie, naar kwalitatief goed onderwijs op De Schatgraaf.
Onderwijs waarin plek is voor kinderen die een extra zetje of juist een extra uitdaging
nodig hebben. Als MR vinden wij het belangrijk om de dialoog aan te gaan met alle
betrokkenen.
Naast het acitviteiteplan bevat dit document ook onze globale planning en de bezetting
van de MR zowel van de personeelsgeleding(PMR) als ook de oudergeleding(OMR).

24/25

2. Karen Hoorn
3. Leo van der Meulen
4. Mariska Willems-Jans
5. Mariëlle Lentink

Elk schooljaar zijn er PMR en OMR verkiezingen om één of twee leden te vervangen. Hierbij kunnen de leden
zich ook herkiesbaar stellen.

September 2017

Wilt u een vergadering van de MR bijwonen, dan bent u van harte welkom. Graag van te
voren aanmelden via mr@schatgraaf.nl, zodat wij weten wie we kunnen verwachten.
Meer weten over wat wij de komende tijd gaan doen en het afgelopen jaar hebben
gedaan? Kijk dan op de site van De Schatgraaf of mail ons, mr@schatgraaf.nl. U kunt ons
ook altijd aanspreken op het schoolplein of in de gang, maar ook bij bijvoorbeeld de
algemene ouderavond.
Met vriendelijke groet,
Medezeggenschapsraad De Schatgraaf

ACTIVITEITENPLAN 2017-20
Missie

Visie

Succes bepalende factoren

Samen met de directie gaat de MR voor
goed onderwijs aan alle leerlingen op
De Schatgraaf.

Als MR spelen wij een actieve rol bij
het volgen van het schoolbeleid en het
onderwijs op De Schatgraaf. We
monitoren en denken mee bij zowel het
bestaande beleid als de
veranderprocessen die gaande zijn in
de school.

•

AANLEIDING
Aanleidingen zijn:
a. Het klimaat in de schoolgebouwen
b. Het opstellen van een SOVA
(sociale vaardigheid)programma
(voor de gehele brede school) zoals
aangegeven in het
schoolveiligheidsplan.

•
•
•

In de samenwerking met de directie hanteert de MR een constructieve houding met korte
communicatielijnen.
De MR volgt de school vanuit een positief kritische grondslag en gaat de dialoog aan met alle
betrokkenen.
De MR maakt gebruik van haar bevoegdheden (informatie-, advies- en instemmingsrecht) ten
aanzien van het beleid.
De MR heeft ieder jaar speciale aandacht voor een paar vooraf bepaalde actuele onderwerpen
(speerpunten).

MIDDELEN

RESULTATEN

a. Het blijven agenderen van de
klimaatproblemen. En het mee
denken aan tussentijdse
maatregelen.
b. Het blijven agenderen van de stand
van zaken ten aanzien van het
SOVA programma: De
Kanjertraining

a. Het monitoren van de genomen
maatregelen ten aanzien van het
klimaat in het gebouw.
b. Tussentijdse oplossing zoals het
vastgestelde MR hitteprotocol.
c. Invoering van de kanjertraning op (de
brede)school.

De school als veilige en gezonde leeren werkomgeving.

SPEERPUNTEN

+
In het meerjarenbeleidsplan van de
school wordt de ouder als educatief
partner beschreven.

Het actief volgen van de uiteenzetting
en implementatie van de ouder als
educatief partner.

Een helder beeld van de wederzijdse
verwachtingen (ouders en school) ten
aanzien van ouder als educatief partner in
de dagelijkse praktijk.

De vormgeving van de samenwerking
tussen school en ouders als educatief
partner.

De Schatgraaf heeft in het het predicaat
‘gezonde school’. Daarnaast worden de
coöperatieve werkvormen actief in de
lessen toegepast. Hierop mag de school
trots zijn.

Het stimuleren van:
a. Het blijven uitdragen van haar
onderscheidende kwaliteiten in de
dagelijkse praktijk.
b. Verdere implementatie van deze
kwaliteiten in het schoolbeleid.
c. Opzetten klankboordgroep ouders

De onderscheidende kwaliteiten zijn
herkenbaar in de dagelijkse praktijk en
duidelijk zichtbaar in de
beleidsdocumenten van de school.

Het meer uitdragen van de
onderscheidende kwaliteiten van de
school.
- Kanjertraining

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN OM ONZE DOELEN TE BEREIKEN
WAT WILLEN WE BEREIKEN
Septmber 2017

