Jaarverslag Medezeggenschapsraad
Schooljaar 2016-2017
Inleiding
Op de Borgwal zijn een aantal geledingen. Iedere geleding kijkt vanuit
haar eigen positie en verantwoordelijkheid naar de organisatie van de
school en de voortgang van het onderwijs. Een van de geledingen is de
medezeggenschapsraad (MR). Dit jaarverslag gaat over de activiteiten van
de Medezeggenschapsraad in het schooljaar 2016-2017. We zullen hierbij
ook kort de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vermelden.
Samenstelling MR
In het schooljaar 2016-2017 bestond de Medezeggenschapsraad uit 4
leden.
Vanuit het personeel waren dat:
* Simone Feenstra (Penningmeester)
* Christine van Mullem (Notulant)
Vanuit de ouders waren dat:
* Anke de Wit (Voorzitter)
* Rob Gebbing (Secretaris)
Jos Boonman, directeur van De Borgwal, heeft dit schooljaar 3
vergaderingen bijgewoond. Per 1 mei 2017 heeft hij een andere baan
geaccepteerd. De MR is dit schooljaar 6 keer bijeen geweest voor een
reguliere vergadering.
GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad) Stichting Primair
Onderwijs ‘De Linge’
De Linge en De Borgwal
Daltonbasisschool De Borgwal is een van de negen scholen die valt onder
de Stichting “De Linge”. Ook deze Stichting kent een
Medezeggenschapsraad, namelijk de GMR.
In het proces van beleidsvorming is de GMR een toetsingsorgaan die
daarbij gebruik maakt van het adviesrecht of het instemmingsrecht,
vastgesteld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Een ouder
(Marleen Kaijen) en één leerkracht (Ria Slot) gingen naar deze Raad in
schooljaar 2016-2017. Binnen de GMR worden de bovenschoolse plannen en
beleid besproken. Voor een jaarverslag van de GMR van Stichting De Linge
verwijzen wij u naar de website: www.delinge.nl.

De Borgwal
In dit schooljaar heeft de MR wederom met de Wet Medezeggenschap op
Scholen gewerkt.
Hieronder willen wij de onderwerpen noemen, waarbij de MR geïnformeerd
werd, adviseerde of instemming verleende of onthield.
Huisvesting:
 Wederom een aanvraag 8e lokaal voor De Borgwal op locatie Het
Hoog.
 Nieuwe verlichting op het plein.
Schoolse zaken:
 Taakbeleid/taakverdeling en taakbelasting van het personeel.
 Het groeiend leerlingenaantal: Op de teldatum 1 oktober 2016 heeft
De Borgwal 209 leerlingen.
 Pestprotocol: Het pestprotocol is besproken en weer ondertekend.
 Inrichting onderwijs Bemmelse basisscholen.
 Verschillende projecten die vanuit het team lopen:
*
*
*
*
*
*
*

Excellent leren;
Driehoeksgesprekken;
Doorontwikkelen van Dalton;
SEO
Nieuwe methode voor taal en spelling;
Wereld in getallen;
Rapporten;

 Financiën en formatie voor het schooljaar 2016-2017
 Jaarverslag en jaarbegroting zijn besproken en getekend.
 BSO en TSO: Buitenschoolse opvang en Tussenschoolse opvang
werden geëvalueerd
 Er zijn vergaderingen geweest waarbij de OR en GMR aanwezig
waren, dit om de lijnen tussen de geledingen kort te houden.
 Vanaf februari 2017 is de MR meegenomen in de opvolging van Jos
Boonman. Anke de Wit heeft namens de MR zitting genomen in de
BAC (Benoemings Advies Commissie).

Conclusie:
Het schooljaar 2016-2017 is een prima jaar geweest. De Borgwal heeft
verder gewerkt aan de ontwikkeling van het Daltononderwijs. Met dit
jaarverslag hebben wij u geïnformeerd over de Medezeggenschapsraad in
2016-2017. Mocht u naar aanleiding van dit verslag inhoudelijke vragen
hebben dan horen wij die graag.
Anke de Wit
Rob Gebbing
Simone Feenstra
Christine van Mullem
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