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Inleiding

In dit jaarverslag wordt in het kort aangegeven waar de medezeggenschapsraad
van De Marinx zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden en waar zij
zich in de komende tijd mee bezig zal gaan houden.

Het schooljaar 2021-2022

Na een vakantie weer fris aangevangen, wat gaan het schooljaar en Corona ons
dit jaar brengen?
We konden het schooljaar met fysieke vergaderingen beginnen en eindigen,
wat een ieder toch als het meest persoonlijk en fijnst ervaart. Helaas hebben
we door de Corona periode begin van het nieuwe jaar toch nog een vergadering
online gedaan. Naast alle vaste onderwerpen die in de MR worden besproken,
is Corona dit jaar helaas alle vergaderingen punt van bespreken geweest. De
school is, gezamenlijk met de ouders, naar onze mening zeer goed door de
Corona periode heen gekomen.
Halverwege het schooljaar is daar de Oekraïne oorlog met zijn vluchtelingen
bijgekomen, waaruit voor De Marinx nog geen leerlingen zijn aangemeld.
Er zijn dit jaar ook weer cursussen gevolgd door de MR leden en wel de GMR
training: Formatie, schoolplan en NPO gelden en de cursus Werkverdelingsplan.
Ouderlid / Voorzitter Andrea Breebaart is aan het einde van het schooljaar na
zes jaar gestopt met haar MR taken. Via Kwieb is een ledenwerving geweest.
Hier heeft een ouder op gereageerd en dit is Simon Wever. Hiermee is hij
aangesteld als nieuw MR-lid. Dennis Berkhout heeft na instemming van de
overige MR leden, de voorzittersrol overgenomen.
In dit jaarverslag vindt u de samenstelling van de MR, het vergaderrooster en
de onderwerpen, de belangrijkste punten uit de vergaderingen van afgelopen
schooljaren en een vooruitblik op schooljaar 2022-2023.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van De Marinx heeft een oudergeleding van 3
ouders en een personeelsgeleding van 3 leerkrachten.

De samenstelling van de MR  2021-2022 was als volgt:

Oudergeleding: Andrea Breebaart (voorzitter)
Dennis Berkhout
Inge van den Dungen-Ligthart

Personeelsgeleding: Sandra Bakker
Susan Visser
Sarina Hopman

Adviseur: Annemiek Koenders
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De Marinx valt onder het bestuur van Sarkon.

Agenda MR en Vergadercyclus

De agenda van de MR-vergaderingen bevat, naast de gebruikelijke
opening, mededelingen en postzaken o.a. de volgende onderwerpen:

a. mededelingen vanuit het team.
b. mededelingen vanuit de ouderraad.
c. mededelingen vanuit de GMR. (GMR Gemeenschappelijke

Medezeggenschap Raad, overkoepelend  van de Sarkon scholen,
bespreekt rechtstreeks met de raad van bestuur Sarkon)De GMR
vergadert een aantal keren per jaar en uit deze vergadering worden
stukken teruggekoppeld naar de MR van de school. Dit betreft
tweerichtingsverkeer.

d. mededelingen vanuit de directie. Naast algemene zaken de school
betreffende worden ook personele zaken besproken. Uiteraard wordt
hierbij de grootste vertrouwelijkheid betracht.

Vergaderdata

De MR komt regelmatig, doch minimaal 1 keer per 2 maanden bij elkaar.

Verplichte onderwerpen

De verplichte onderwerpen die in aan de orde komen, mits hierover
nieuws te melden is, zijn:

Onderwerpen Planning
Jaar verslag MR Sept
Jaarplan MR komend school Sept
Inventarisatie eventuele
scholingsbehoeften

Sept

Jaarverslag De Marinx Sept
Jaarplan voortgang Sept – Jan-  Mei
Personeelsbeleid Nov
Evaluatie mobiliteitsbeleid Nov
Arbo en verzuimbeleid Nov
Evaluatie ontruimingsplan Jan
Veiligheid in en om school Jan
Ict plan de Marinx Jan
Concept formatieplan Mrt
Meerjarig schoolplan Mrt
Zorgplan Mrt
Vakantierooster Mei
Schoolgids Mei
Evaluatie schooljaar Mei-Juni
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Daarnaast zullen er door de directie diverse beleidsdocumenten worden
ingebracht die zijn geëvalueerd en eventueel aangepast. Ook nieuwe
beleidsdocumenten zullen de MR passeren. Hierbij volgen we het jaarplan
van De Marinx. Daarin staat aangegeven welke beleidsdocumenten,
wanneer aan de orde komen. De directie draagt er vervolgens zorg voor
dat deze documenten, indien nodig, ingebracht worden tijdens de MR
vergaderingen.

Ook bespreekt de directie de begroting en het financieel jaarverslag met
de MR. Dit zijn stukken die door de GMR bestuur breed worden
beoordeeld, maar die op schoolniveau eveneens inzichtelijk zijn voor de
MR. Deze stukken geven de MR een goed inzicht in de financiën van de
school en in de keuzes die om financiële redenen gemaakt (moeten)
worden. Daar de geldstromen voor een ieder belangrijk zijn, blijft dit een
vaker voorkomend agendapunt tijdens de MR vergaderingen.

Schooljaar 2021/2022

De communicatie met de directie en de MR verloopt soepel en informeel.
De lijnen zijn kort. De directie schuift vaak aan tijdens MR vergaderingen.
Dit zorgt ervoor dat wij als MR goed geïnformeerd zijn.

De MR houdt het jaarplan MR als leidraad aan voor vergaderingen. Dit
geeft de structuur aan, waarbinnen de MR functioneert. Daarnaast staan
altijd actuele onderwerpen op de agenda.

Andere onderwerpen die aan de orde kwamen, waren
ouderbetrokkenheid, IKC, leerling panel, social media, samenwerkingen
binnen de brede school, Snappet en het  ouder- en
leerlingtevredenheidsonderzoek. Natuurlijk passeerden de jaarlijks
terugkerende onderwerpen, zoals het jaarverslag, het strategisch
jaarplan, de begroting, de jaarcijfers, de schoolgids, het vakantierooster,
het formatieplan en het zorgplan. Al deze onderwerpen werden op
schoolniveau behandeld.

De notulen worden na iedere vergadering op de website geplaatst, dit
wordt door Sarina Hopman beheerd.
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