Jaarverslag medezeggenschapsraad De Vlieger 2015-2016
In september 2015 is de medezeggenschapsraad van De Vlieger gestart met de volgende MR-leden.
Voor de oudergeleding: dhr. van der Velden (voorzitter), mevr. van Dolderen, mevr. van Rijn, mevr.
Geus (tot april 2016) en mevr. Pyc (vanaf april 2016). Voor de lerarengeleding: dhr. Keijzers
(secretaris), dhr. van Dijk (penningmeester), mevr. Slats en mevr. Louwes.
Het schooljaar 2015-2016 is de medezeggenschapsraad acht keer bij elkaar gekomen. De
medezeggenschapsraad heeft tijdens vergaderingen altijd eerst een vooroverleg. Na een half uur
schuift directeur van der Wal bij als toehoorder/adviseur. Goedgekeurde notulen zijn te vinden op de
website van De Vlieger, de samenschijf van de school en worden individueel naar de teamleden
gestuurd
De MR heeft in september 2015 mevr. T. Kamphuis bindend voorgedragen voor een positie in De
Raad van Toezicht. Hieraan vooraf heeft de MR sollicitatiegesprekken gevoerd met twee kandidaten.
Het afgelopen jaar is meerdere keren de situatie rond het Ballonpad geagendeerd dit i.v.m. nieuwe
huisvesting. De MR is goed en duidelijk geïnformeerd over de huidige en toekomstige situatie. De
informatie veranderde per maand omdat er nieuwe ontwikkelingen waren. Dit MR verslag gaat over
situatie 2015-2016 en dit punt zal ongetwijfeld volgend jaar deel uitmaken van het volgende MR
jaarverslag.
De medezeggenschapsraad heeft instemming verleend aan de volgende plannen: de jaarrekening, de
meerjarenbegroting, het ICT beleidsplan, de schoolgids, het jaarplan en jaarverslag. In het ICT
beleidsplan staat dat er vanaf de herfstvakantie 2016 met Schouder.com wordt gewerkt. Dit
programma wordt eerst basaal ingevoerd.
De oudergeleding heeft zich sterk gemaakt voor een fruitdag op school. Na de periode gratis
verstrekken van fruit werd woensdag als fruitdag geïntroduceerd.
De MR was enthousiast over het uiterst positieve oordeel van de inspectie over De Vlieger. Negen
van de tien indicatoren scoorden goed.
Een voorlichtingsavond over de sociale media is door de MR georganiseerd. De informatieavond was
informatief en interessant. De opkomst viel tegen. De kinderen van de groepen 7 en 8 krijgen op
projectbasis in de tweede helft van het jaar informatie over de sociale media. Aanvullend zou daarop
de voorlichtingsavond gehouden moeten worden.
Een MR-lid van de oudergeleding heeft een cursus medezeggenschapsraad gedaan.
De MR ging akkoord met het verplaatsen van het schoolkamp naar het begin van het jaar voor een
periode van een jaar. In december 2016 volgt een evaluatie.
De MR heeft in juni 2016 kennis gemaakt met de volledige Raad Van Toezicht. Afgesproken is dat
beide organen elkaar een keer per jaar gaan ontmoeten.
De personeelsgeleding heeft buiten de reguliere vergadertijden met de directie drie keer overlegd
over de invulling van de cao. We hanteren het basismodel voor 2015-2016. Aan het eind van het
schooljaar 2015-2016 is er een stemming onder het personeel gehouden over het continueren van
het basismodel of het overgaan naar het overlegmodel. De meerderheid van het personeel heeft
voor het overlegmodel gekozen. Dit betekent dat we drie jaar dit model hanteren.

De MR heeft een aantal taken die niet vermeld stonden toegevoegd. De MR heeft afspraken gemaakt
met de directie over de invulling van de roostervrije weken. We hanteren deze als niet tijd- en
plaatsgebonden.
Jaarrooster:de MR verzoekt om de vrijdag voor kerst vrij te geven. De directie stemt hier mee in. De
MR pleit voor het tweede jaar om de krokusvakantie van 2 weken naar 1 week te brengen en deze
week te verplaatsen naar juni. Zowel ouder- als leerkrachten geleding van de MR zien dat na de
meivakantie de periode tot aan de zomervakantie te lang is en dit aan het gedrag van de kinderen te
merken is. Dit voorstel wordt niet gehonoreerd door de directie. De MR geeft aan hier volgend jaar
op terug te komen en verzoekt de directie hier rekening mee te houden voor het jaarrooster van
2017-2018
Mevr de Geus en Dhr. van der Velden nemen afscheid van de MR. Dhr. van der Velden heeft drie jaar
als voorzitter gefungeerd. De MR bedankt hem voor zijn inzet. Mevr. van Rijn neemt het
voorzitterschap voor een jaar over.
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