Jaarverslag MR Hertog van Gelre
Schooljaar 2017/2018
Voorzitter MR: Rob Jeulink
Hieronder treft u het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van de Hertog van Gelre aan over het
schooljaar 2017/2018. De MR kwam vijf keer bijeen in het schooljaar 2017/2018, het eerste overleg is
geannuleerd omdat deze viel op een stakingsdag (5 oktober 2017).
In zijn vergaderingen hield de MR zich met name bezig met (in willekeurige volgorde): personeelsbeleid,
kwaliteitsbeleid, PR, opvolging locatiedirecteur en de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en
verkeersveiligheid. Dit heeft onder andere geleid tot het verbod op stilstaan bij onze school vanaf dit
schooljaar.
De MR heeft advies c.q. instemming verleend aan:
Opvolging locatiedirecteur
Schoolplan
Jaarplan
Onderbouw / middenbouw / bovenbouw plan
Formatieplan 2018-2019
Vakantierooster
Begroting OR
Directie presenteert aan de MR het schoolplan, jaarplan, OB- MB- en BB-plan en formatieplan. Waar
nodig geeft de MR advies of instemming.
Door de ‘Wet Werk en zekerheid’ lukt het niet altijd om invallers te krijgen, hierdoor komt het voor dat
groepen wel eens opgedeeld moeten worden. De MR heeft begrip voor de situatie maar geeft aan het
niet wenselijk te vinden. Dit is 1 van de redenen waarom de school heeft gekozen om als een
werkdrukmaatregel een extra groepsleerkracht te werven. Dit geeft ook hier wat verlichting.
Schooljaar 2018 – 2019 heeft de Hertog recht op 14,5 groepen. Het is wederom gelukt om het jaar te
starten met 16 groepen: 4 klassen 1 en 2, en voor de overige groepen steeds 2 klassen. Een drietal
leerkrachten heeft de Hertog verlaten. Vier leerkrachten komen ons team als ervaren leerkrachten
versterken. Daarnaast blijven twee stagiairs de eindstage van hun opleiding bij ons op school doen. De
MR is blij met het formatieplan voor het schooljaar 2018-2019 waarbij alle formatieplaatsen behouden
kunnen blijven. De (P)MR stemt formeel in met het formatieplan.
Vier leden van de MR nemen na het schooljaar 2017 – 2018 afscheid van de MR. De PMR wordt m.i.v.
het nieuwe schooljaar aangevuld door twee leerkrachten. Eén van hen neemt naast een
ander personeelslid zitting in de GMR. Dit jaar hebben we gewerkt met 1 vacature voor de
oudergeleding. Met het afscheid van 1 ouder betekent dit dat er nog slechts 2 ouders
vertegenwoordigd zijn in de MR. Aanvulling van de oudergeleding is één van de speerpunten
voor volgend schooljaar.
Passend Onderwijs is een onderwerp dat veel aandacht verdient in de MR. Al doende leert
het hele onderwijs hoe dit het beste kan worden ingevuld. Welke expertise wordt hoe
beschikbaar gesteld in de omgeving Apeldoorn. Voor de Hertog betekent dit dat het School
Ondersteunings Profiel (SOP) is aangepast.

Het schoolplan 2018 – 2019 richt zich op het borgen van de ontwikkelingen die de afgelopen
jaren zijn doorgevoerd. Denk hierbij aan Kanjer, Parnassys (ook gerelateerd aan privacy),
en Passend Onderwijs. Het werken met bouwplannen voor onderbouw, middenbouw, en
bovenbouw sluit goed aan bij de werkelijkheid op onze school en is daarom direct relevant.
Dit is een prettige basis voor het invullen van de plannen van de Hertog.

De MR vergaderingen zijn en blijven openbaar. Belangstellenden zijn altijd welkom om aan te schuiven.
De notulen van de MR zijn altijd opvraagbaar en worden verstuurd naar belangstellenden.
De MR zal in het schooljaar 2018-2019 vergaderen op de volgende data:
woensdag 19 september 2018
woensdag 7 november 2018
donderdag 10 januari 2019
dinsdag 5 maart 2019
maandag 6 mei 2019
donderdag 13 juni 2019
MR vergaderingen zijn afgestemd op vergaderdata GMR.

Actiepunten die we hebben meegenomen uit het vorige schooljaar zijn:
Actiepunten
Schoolplan 18-19 agenderen
Jaarverslag 17-18 opstellen inclusief actiepunten.
Vergaderdata + MR gesprek doorgeven aan Friedel
voor jaarkalender
Eveline uitnodigen voor gesprek invulling
jaarkalender MR – 04/09/2018 16:30 uur
Passend Onderwijs agenderen (intern)
MR-reglement aanpassen
Taakverdeling jaarplan MR 2018-2019 agenderen
Agendasetting MR bespreken met Eveline
Begroting / Benchmark bespreken met voorzitter
GMR Michel Bevaert
Terugkoppeling bezoek Tjerk/Wim m.b.t.
stakingsgelden.
Stakingsgeld agenderen – We willen graag antwoord
van directie wat er met het stakingsgeld gaat
gebeuren op schoolniveau?
Wat betekent de implementatie van het
schoolveiligheidsplan op schoolniveau?
Begroting / Benchmark bespreken met voorzitter
GMR Michel Bevaert
Anita, Marjan, Yolanda, Chantal uitnodigen voor
(afscheids)borrel.

Apeldoorn, 19-08-2018
Ouder Hertog van Gelre
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