Medezeggenschapsraad Montessorischool Merlijn
Jaarverslag 2017-2018
De school
De vooruitzichten en de ontwikkelingen van de school zijn goed te noemen. Er heerst een positieve
sfeer. De leerlingen van de midden- en bovenbouw kunnen sinds dit schooljaar gebruik maken van
Chromebooks en de onderbouw van iPads. De metamorfose van de hal van de school is van start
gegaan en er is een subsidie toegekend voor een groener schoolplein. Verder is het afgelopen
schooljaar het Yalp Freerunning Parkour aangelegd en geopend, de leerlingen maken er veel gebruik
van. De verwachting is dat er komend schooljaar gestart zal worden met 215 leerlingen, een lichte
terugloop in het aantal leerlingen. De formatie is aangepast, er is afscheid genomen van een
vakleerkracht gym op vrijdagochtend.
Organisatiestructuur en bijeenkomsten
De medezeggenschapsraad van Montessorischool Merlijn bestond dit jaar uit vier leden (2 ouders, 2
personeelsleden) en een vaste toehoorder. De voorzitter van de medezeggenschapsraad was Marc
Goossens, de secretaris Anita van Alebeek (zij verving Hannie Schmidhamer), de overige leden waren
Henk Evelins (oudergeleding) en Anne-Will Mulders (personeelsgeleding). De vaste toehoorder was
Jurek Ceglarek.
Afgelopen jaar heeft de medezeggenschapsraad 6 bijeenkomsten gehad waar een diversiteit aan
onderwerpen is besproken. De raad beschikt over een eigen e-mailadres. De communicatiestructuur
tussen de raad en de directie van Merlijn is goed te noemen. Voor iedere bijeenkomst worden de
punten door de directie en voorzitter van de medezeggenschapsraad geagendeerd. Bij belangrijke
zaken wordt de directie gevraagd aanwezig te zijn, dit kan ook op eigen initiatief. De verspreiding
inclusief stukken is een taak van de secretaris. Deze worden, na goedkeuring, op de website
geplaatst.
Ook de aanwas met betrekking tot de ouders ziet er goed uit. Marc en Henk nemen afscheid, er
hebben 3 ouders interesse getoond om zitting te nemen in de MR (Jurek Ceglarek, Erik de Groot en
Ellen Buisman). Anne-Will neemt afscheid en wordt vervangen door Birgit Vissers.
Besluitenlijst MR schooljaar 2017-2018
Nr Besluit
1 Vaststelling TSO brochure
2 Vaststelling TSO begroting 2017-2018
3 Vaststelling schoolgids 2017-2018
4 Vaststelling jaarverslag MR 2016-2017
5 Vaststelling jaarplanning 2017-2018
6 Vaststelling huishoudelijk reglement 2017-2018
7 Instemming vervangingsprotocol voor ouders
8 Vaststelling begroting Merlijn 2018-2021
9 Instemming vakantieregeling 2018-2019
10 Instemming handhaving schooltijden
11 Instemming formatie 2018-2019
12 Vaststelling ouderbijdrage en bijdrage TSO 2018-2019
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Er kwamen dit jaar wederom een aantal vaste punten terug tijdens de MR vergaderingen:
jaarverslag, schoolgids, formatie, begrotingen, reglementen, TSO, GMR, vakantieregeling, evaluatie
en procesbewaking van protocollen, lopende zaken.
Een van de aandachtspunten van de MR is communicatie in alle geledingen van de school. De
communicatie met de OR en de directie verloopt voorspoedig.
Dit schooljaar was er een wijziging in de bezetting van de MR. Hannie Schmidhamer heeft, vanwege
gezondheidsredenen, haar taak als secretaris overgedragen aan Anita van Alebeek. Janneke van de
Laar zat namens het personeel in de GMR, de plek in de oudergeleding was vacant. Voor volgend
schooljaar heeft Roland van der Loos zich beschikbaar gesteld voor de oudergeleding van de GMR en
neemt Birgit de taak van Janneke over.
De bereikbaarheid van de MR wordt steeds beter. Ouders e-mailen of spreken de MR aan met vragen
of om hun zorg te uiten over schoolzaken. Ook via de OR krijgen we veel nuttige informatie.
De bouwavond heeft een nieuwe opzet gekregen. Alle ouders konden per bouw uit meerdere
thema’s kiezen. Deze ‘workshops’ werden verzorgd door het team. De terugkoppeling was positief.
Het thema van de ouderavond was ‘Opvoeden doe je samen’ door Roland Schut. De opkomst van
ouders uit de bovenbouw was lager dan van ouders uit de onder- en middenbouw. We hebben
positieve reacties ontvangen van ouders.
Vorig schooljaar is de lestijd op de lange dagen aangepast. Vanwege de meerwaarde voor het team
heeft de MR dit schooljaar geadviseerd om deze lestijd te handhaven.
Nieuwe onderwerpen voor het komende jaar die al terloops ter sprake zijn geweest …
AVG Algemene verordening gegevensbescherming.
Het volgen van een nieuw zorgplan, veiligheidsplan, gedrags- en pestprotocol.
Aandacht blijven schenken aan eenduidige communicatie naar ouders.
Veel scholen hebben tegenwoordig een continurooster. Wat doet Merlijn?
De betrokkenheid van ouders bij school vergroten. Ouders stimuleren om aan activiteiten voor
school deel te nemen.
Scholing nieuwe MR leden.
Het volgen van de ontwikkeling en introductie van een schoolapp.
Namens alle ouders wil ik jullie weer bedanken voor de grote inzet bij soms lastige en ingewikkelde
thema’s.
Met vriendelijke groeten,
Anita van Alebeek
Secretaris MR
september 2018

