Jaaroverzicht Medezeggenschapsraad BS St. Oda Schooljaar 2017-2018
Dit jaaroverzicht vat de belangrijkste onderwerpen uit de MR van het afgelopen schooljaar samen.


















In goed overleg met MR is Ben Dackers met ingang van het schooljaar benoemd tot directeur
van onze school
Ine Lammerschop is benoemd tot de nieuwe intern begeleider binnen onze school
Er heeft een audit plaatsgevonden in de school. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze
audit heeft het management team (in overleg met alle collega’s) een actieplan opgesteld
De bezetting in leerkrachten heeft de voortdurende aandacht; zowel van de MR als van het
management team. Het aanbod van nieuwe leerkrachten is zeer beperkt
Ouders hebben in het najaar koffie kunnen drinken met Ben, waarbij de meningen ideeën
van ouders zijn gehoord.
De bestedingen van de ouderbijdragen over het schooljaar 2016-2017 zijn geaccordeerd door
de MR
Op 20 maart 2018 heeft een gezamenlijk overleg plaatsgevonden tussen de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de Medezeggenschapsraden van de
scholen van Mosa Lira, met als thema ‘Werkdruk’.
De TSO (“overblijven”) is vanaf 1 april 2018 uitbesteed aan de organisatie ‘Kinderstralen’. De
leerkrachten verzorgen nu niet meer de TSO en hebben zodoende meer en betere ruimte
voor hun pauze. De TSO wordt nu voornamelijk verzorgd door vrijwilligers.
De MR heeft voortdurende aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de school en op de
toegangswegen richting de school. De herindeling van de weg ter hoogte van het Frans van
de Laarplein is een doorn in het oog, omdat deze zorgt voor onveilige situaties voor fietsers.
In het voorjaar hebben de Persoonlijke Ontwikkelingsgesprekken (POP) plaatsgevonden met
de leerkrachten. Hierin geeft de leerkracht zijn wensen kenbaar omtrent bv.
ontwikkelpunten, opleidingen/cursus, etc.
Mosa Lira breed is actie ondernomen ten behoeve van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
In goed overleg met MR (en na peiling van de ouders via Walvi) zijn de schooltijden met
ingang van het schooljaar 2018-2019 aangepast.
De Schoolgids heeft in overleg met de MR een nieuwe, mooiere vorm gekregen.

