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__________________________________________________________________________________
Jaarverslag MR Christoffel/Lucas Batau schooljaar 2015/2016

Bezetting MR:
Oudergeleding:

Xander Ladage (Christoffel), voorzitter
Wilco Doeser (Christoffel)
Gilbert van den Heiligenberg (Lucas Batau)
Audrey Nulens (Lucas Batau)

Personeelsgeleding:

Leonie van den Bergh (Christoffel)
Linda van Doorn (Christoffel)
Linda Robbers (Lucas Batau), secretariaat
Esther ter Horst (Lucas Batau), secretariaat

De laatste twee vergaderingen is Jauke van der Steeg aanwezig geweest. Hij neemt in het schooljaar
2016/2017 de plaats van Gilbert van den Heiligenberg over.
Vergadermomenten:
In het schooljaar 2015/2016 is de MR 6 maal bij elkaar gekomen. Te weten op:







21 september
9 november
11 januari
15 februari
11 april
30 mei

De MR heeft zich ook dit jaar weer ingezet om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van
de scholen en het onderwijs. In elke vergadering werden zaken vanuit de directie van beide scholen
besproken. Evenals de belangrijkste GMR zaken.
Dit waren de belangrijkste punten van het afgelopen jaar.
21 september







Nieuwe leden worden welkom geheten.
Gerard Hunteleslag (OR Christoffel) is bij vergadering aanwezig. De begroting van de OR
Christoffel wordt besproken. Er wordt een wens uitgesproken voor meer samenwerking met
OR Lucas Batau. De begroting wordt goedgekeurd door oudergeleding van de MR.
Er wordt gesproken over professionalisering van de MR.
De jaaragenda voor de MR wordt opgesteld.
De data voor de vergaderingen wordt vastgesteld.

[Typ hier]
9 november






Het jaarverslag MR is besproken en aangepast. Het wordt definitief vastgesteld.
Begroting Lucas Batau is besproken en goedgekeurd door oudergeleding van de MR.
Het inspectiebezoek van Lucas Batau is besproken.
Er is gesproken over het privacy beleid. Er moeten richtlijnen komen hoe leerkrachten en
ouders met beeldmateriaal om moeten gaan.
De stand van zaken rondom de fusie wordt besproken.

11 januari




Vacature oudergeleding Lucas Batau wordt besproken.
Er is gesproken over het privacy beleid. Ook hoe dit in de wet geregeld is.
Er is een taakverdeling gemaakt voor het aanpassen van de schoolgids.

15 februari







Vanuit Trinamiek wordt er een onderzoek ingesteld naar andere lestijden. Dit onderzoek
wordt voor de zomervakantie afgerond. Wij wachten de resultaten af.
Er wordt gekeken hoe de TSO voor de Christoffel het best geregeld kan worden.
De schoolgids van Christoffel is bekeken, de aanpassingen worden doorgegeven aan directie.
Daarna kan de schoolgids vastgesteld worden.
Het verkiezingsprotocol voor vacature oudergeleding Lucas Batau wordt vastgelegd.
Het protocol videobegeleiding/video interactiebegeleiding is besproken. De MR gaat nog niet
akkoord met dit beleidsstuk en heeft een aantal aanpassingen aangegeven.
Het nieuwe MR-regelement wordt vastgesteld.

11 april





De formatie van beide scholen is besproken. Lucas Batau zal starten met 11 groepen.
Christoffel start met 4 groepen.
Ouderbetrokkenheid 3.0. Lucas Batau gaat dit traject volgen onder begeleiding van CPS
Er is een tijdelijke instemming protocolbeeldbegeleiding/leerkrachten verleend door de
personeelsgeleding van de MR. Deze geldt tot aan het eind van dit schooljaar.
Rapport Groenendijk is een mooi transparant onderzoek. Het geeft de positie van de scholen
oud SKPON mooi weer. Het onderzoek is net voor de fusie uitgevoerd. Uit het onderzoek
blijkt de SKPON een groot marktaandeel verliest t.o.v. andere scholen binnen Nieuwegein. Er
zal ingezet moeten worden op profilering.

30 mei



De begroting/formatie Christoffel is besproken. Er is een overschrijding van 0,4 fpe. Dit wordt
geaccepteerd door bestuur. De personeelsgeleding MR gaat akkoord met dit formatieplan.
De begroting/formatie Lucas Batau is besproken. Er is gekozen voor een grote groep 3. Dit
heeft de voorkeur boven een combinatie van groep 3 met een andere klas. Er is eventueel
nog ruimte voor instroom, maar dan moet er goed gekeken worden of de zorg geboden kan
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worden. De rest formatie wordt ingezet voor bijvoorbeeld toets momenten. De
personeelsgeleding MR gaat akkoord met dit formatieplan.
Memo lerarenregister is besproken.
De schoolgids is bekeken. Aanpassingen zijn naar directie gestuurd. Daarna kan de schoolgids
vastgesteld worden.
TSO blijft een punt van aandacht. Er is gekozen om met Kind & Co door te gaan.

Gilbert en Audrey zijn gestopt met hun werkzaamheden voor de MR. Naast Jauke is er nog een plek
voor de oudergeleding Lucas Batau.
Wilco gaat de MR in december verlaten i.v.m. zijn verhuizing. Ook op de Christoffel is er plaats in de
MR voor een nieuwe ouder.
Start schooljaar 2016/2017 worden er verkiezingen uitgeschreven.
Wij bedanken deze ouders voor hun inzet.
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