LOCATIE ONDERBOUW

LOCATIE BOVENBOUW

Attleeplantsoen 39
3527 BA Utrecht
030 2936351
info@rafaelschool.nl

Bontekoelaan 9
3526 RA Utrecht
030 2887932
info@rafaelschool.nl

Medezeggenschapsraad
Rafael
Jaarverslag 2017-2018

RAFAEL IS ONTSTAAN UIT HET SO VAN DE PR. WILHELMINASCHOOL EN DE RAFAËLSCHOOL
VOOR ZEER MOEILIJK LERENDE KINDEREN (ZML)

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Rafael voor het schooljaar 20172018. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee
bezig heeft gehouden.
Samenstelling
De medezeggenschapsraad 2017-2018 bestaat uit 6 leden.
Oudergeleding
Judith Vermeulen (bovenbouw)
Arjen Fortuin (bovenbouw)
Jon Doppen (onderbouw)
Personeelsgeleding
Pauline Nowacki (voorzitter)
Diana Roelands-Spiekerman van Weezelenburg
Ida Vissers (secretaris BB)
◊ Naast de formele MR-geleding sluit de directie een gedeelte van elke MR-vergadering aan.
Waar staat de MR voor
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies en instemming
moet vragen. In het geval van advies, mag de MR alleen haar mening geven, instemming bekent dat de
MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De visie van de MR is het realiseren van een sterke
MR die goed op de hoogte is van de actuele ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor het
onderwijspersoneel, leerlingen en ouders. Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een
klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders en personeel met vragen of opmerkingen.
Vergaderingen
De MR is afgelopen jaar vijf keer bij elkaar geweest. Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals
beschreven in het MR-jaarplan 2017-2018, is de MR ook actief geweest ten aanzien van onderstaande
speerpunten.
Speerpunten 2017-2018

Ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwbouw, zoals voortgang ontwerp en bouwproces en het
bezoeken van buurtbijeenkomsten.

Deelname van onze MR aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van ons bestuur
de PCOU.

Het werven van 4 nieuwe leden en reeds aan het einde van het schooljaar een basiscursus
organiseren, zodat nieuwe MR-leden een goede start kunnen maken in het nieuwe jaar.
En verder nog:

Er is mede vanuit de MR actie ondernomen voor het vinden van een juiste plek om te gymmen. Pas
rond de herfstvakantie werd deze plek gerealiseerd.

Vanuit het personeel kwam de vraag waar het niet uitbetaalde salaris van stakende medewerkers
heen gaat.

Het volgen van de basiscursus door oude en nieuwe MR leden.

Het volgen van het onderzoek onder het personeel hoe het extra geld voor werkdrukvermindering
kan worden ingezet.
Vooruitblik 2018-2019
Komend jaar gaat de MR verder met vier nieuwe MR leden.
We blijven onder andere de nieuwbouw volgen. Hiervoor zal opnieuw een lid zitting gaan nemen in de
klankbord en we willen het contact met de GMR verbeteren en onderhouden.
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