Jaarverslag MR augustus 2012 – augustus 2013
De medezeggenschapsraad (MR) van het Springtij is een wettelijk vastgelegd orgaan van
waaruit personeel en ouders inspraak hebben in het beleid van de school. Op vastgelegde
punten moet de directie de MR informeren, op andere punten moet de directie de MR om
advies vragen en op enkele punten mag de directie alleen besluiten nemen als de MR hiermee
instemt.
Dit jaarverslag omvat het schooljaar 2012 - 2013. In deze periode heeft de MR onder meer
de hieronder beschreven punten behandeld.

1. Activiteitenplan WSNS (Weer Samen Naar School) 2013-2014
Het activiteitenplan wordt door veel partijen gezamenlijk opgesteld, waaronder het Springtij.
Het activiteitenplan is een tussendocument waarin geen echte veranderingen staan.
De MR van het Springtij heeft het activiteitenplan voor volgend schooljaar besproken en een
positief advies gegeven ten aanzien van de uitvoering van deze plannen.

2. Formatieplan 2013-2014
Het aantal kinderen op Het Springtij neemt af, zowel in Vlissingen als in Middelburg.
Dit heeft personele consequenties. Leerkrachten mogen gebruik maken van het
overplaatsingsbeleid en kunnen hierdoor een baan binnen stichting Respont behouden.
Ook dit jaar zijn er veranderingen op beide locaties.

3. Schoolgids 2013-2014
De schoolgids voor het schooljaar 2013-2014 blijft voor het grootste deel ongewijzigd.
Gedurende dit schooljaar zullen een aantal mensen zich bezighouden met het ontwikkelen van
een nieuwe schoolgids.

4. Zwemprotocol
Het zwemprotocol is een onderwerp wat jaarlijks terugkomt binnen de MR. Het protocol
wordt opgesteld door het Vrijburgbad in Vlissingen en wordt aan het begin van het schooljaar
inhoudelijk besproken binnen de MR.
Het zwemprotocol is en blijft een statisch stuk waarover we ook graag in gesprek gaan met
mensen van het zwembad zelf. De samenwerking tussen school en zwembad is goed,
waardoor ook tussentijds dingen kunnen worden aangepast.

5. Samenstelling MR
Aan het eind van het schooljaar 2013 hebben twee ouders afscheid genomen van de MR.
Hun kinderen zitten volgend schooljaar niet meer bij ons op school.
We zijn op zoek gegaan naar twee nieuwe ouders die zitting willen nemen in de MR.
Inmiddels hebben we Henk Jobse en Mirjam Janssen, als nieuwe ouders, bereid gevonden om
samen met Alex Maas de oudergeleding in de MR te vertegenwoordigen.

6. Financiën
Jaarlijks staat er voor de MR een bedrag van 250 euro op de begroting voor het hele Springtij.
Dit schooljaar zijn er uitgaven gedaan aan postzegels en afscheidscadeaus voor twee
vertrekkende MR-leden. De kosten hiervoor waren 34,50 euro.
Ook heeft de MR een abonnement op een maandblad en een lidmaatschap voor de OR. De
kosten hiervoor zijn 155,00 euro per jaar.
Enveloppen en kopieerkosten worden voor de MR niet apart berekend.

Tijdens het schooljaar worden veel stukken ter info ingebracht in de MR.
De onderwerpen “Passend Onderwijs” en “GMR” stonden dit schooljaar ook altijd op de
agenda.
De GMR regelt veel bovenschoolse zaken die eerder vaak door de MR behandeld werden.
De MR stelt het erg op prijs om op de hoogte te blijven en mee te mogen denken met het te
voeren beleid op school.

De MR heeft gedurende het schooljaar 2012 – 2013 instemming verleend met, cq positief
geadviseerd met betrekking tot de volgende voorstellen:
-

Zwemprotocol 2012-2013
Formatieplan 2013-2014
Vakantierooster 2013 -2014
Schoolgids 2013-2014
Activiteitenplan WSNS 2013-2014Samenstelling van de MR in het schooljaar 2012 –
2013 was als volgt:

Namens de personeelsgeleding:

Namens de oudergeleding:

Ineke Wijkhuijs (voorzitter)
Ineke van Pelt
Saskia Eggermont (secretaris)

Roos Stroo
Daniël Trapman
Alex Maas

Gesprekpartner voor de MR is onze directeur Dhr. Klaas van den Buuse. Hij is vrijwel altijd
bij de MR-vergaderingen aanwezig om zaken te verduidelijken en toe te lichten.

