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1. De samenstelling van de MR
De samenstelling van de MR heeft het afgelopen schooljaar er als volgt
uitgezien:
Personeel:
Marianne Linger

speltherapeut

Ineke van Nieuwehuize

leerkracht

Simone Kortekaas

leerkracht

Ouders:
Marjoleine Hofland

voorzitter

Natasja Scalas
Gert-Jan Aalderink

2. De behandelde onderwerpen
Er zijn afgelopen schooljaar diverse onderwerpen behandeld in de MR.
Hieronder een overzicht van de belangrijkste onderwerpen met een korte
resultaatbeschrijving:
Dislocatie
Réamurstraat

In de november vergadering is de mogelijkheid
voor een dislocatie van de Bonte Vlinder aan
de Réamurstraat aan de MR gepresenteerd. De
MR heeft zich daarna intensief verdiept in de
mogelijke gevolgen, en waartoe de MR
instemming-en adviesrecht in deze had.
Uiteindelijk heeft zij ingestemd met de regeling
van de gevolgen en daarna in nauwe
samenwerking met de directie het stappen- en
implementatieplan gevolgd. Deze grote
verandering voor de Bonte Vlinder heeft de MR
maandelijks besproken in de reguliere of een
extra MR overlegvergadering.

Verkeersveiligheid

De MR heeft diverse signalen van ouders ontvangen met betrekking tot zorgen rondom de
verkeersveiligheid rondom de Bonte Vlinder.
Mede naar aanleiding hiervan heeft de MR een
enquete onder de ouders gehouden om meer
inzicht te krijgen in de ervaren problematiek.
Deze is met de directie besproken. Deze informatie is meegenomen in het overleg van de
directie met de wijkagenten. Dit onderwerp
wordt vervolgd in het volgende schooljaar.

Gezonde school

We hebben de mogelijkheden onderzocht met
betrekking tot aansluiting bij de Gezonde
School en hoe hierin ook een Rookvrije school
meegenomen kan worden. Er is aan de directie
het advies gegeven om dit komend schooljaar
verder vorm te geven

Werkdrukmidelen

In het schooljaar 2018/2019 komen
zogenaamde werkdrukmiddelen ter
beschikking. De MR volgt het onderzoek wat is
gedaan naar de diverse mogelijkheden qua
inzet van deze financiële middelen om hierin in
september een definitief advies te kunnen
uitbrengen.

Zwemles

We hebben met elkaar gesproken over het
voortzetten van de zwemles in groep 6. Uiteindelijk is het advies gegeven om alleen in groep
5 zwemles aan te bieden aan alle leerlingen.
Met als aanvulling leerlingen uit groep 6, indien
zij nog geen A diploma hebben.

Begroting en formatieplan

Het formatieplan is besproken en goedgekeurd.

Jaarplan

Het jaarplan is besproken en goedgekeurd

Schoolondersteunin
gsprofiel

We hebben met elkaar de conceptversie van
het SOP voor de Bonte Vlinder besproken en
uiteindelijk goedgekeurd.

3. Overleg met bestuur en achterban
De directeur van de school sluit in principe aan bij het begin van elk regulier overleg. De agenda wordt zo voorbereid dat de agendapunten waar we
informatie vanuit de directie nodig hebben aan het begin worden gepland.
Er is een extra overleg geweest met het bestuur van Stichting De Haagse
Scholen en de directeur van de Bonte Vlinder in het kader van de voorgenomen dislocatie aan de Réamurstraat. Het team wordt door leden van de
personeelsgeleding geregeld op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de MR en heeft toegang tot de agendapunten en de notulen.
Er is wel gesproken over, maar nog niet besloten tot welke wijze ouders
via de website geïnformeerd worden.

4. Deskundigheid van de MR
In het schooljaar 2017/2018 zijn geen trainingen gevolgd door MR leden.
Wel heeft een MR-lid een bijeenkomst bijgewoond voor MR-leden van De
Haagse Scholen. Trainingsmogelijkheden zijn al wel voorbesproken voor
het nieuwe schooljaar 2018/2019
5. Evaluatie schooljaar
In het schooljaar 2017/2018 kende de MR een stabiele samenstelling. De
werkwijze van de MR is aan de hand van een jaarplanning planmatig georganiseerd. Actuele onderwerpen worden uiteraard per vergadering toegevoegd aan de betreffende agenda. De MR kent een vaste voorzitter, de
rol van notulist rouleert per vergadering.
De MR is nu goed zichtbaar op de website, maar heeft verdere (frequente)
communicatie naar buiten wel als aandachtspunt voor het volgende
schooljaar geformuleerd.

