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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Rafael voor het schooljaar
2018-2019. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar
mee bezig heeft gehouden.
Samenstelling
De medezeggenschapsraad 2018-2019 bestaat uit 6 leden.
Oudergeleding
Marionne Lips
Arjon Kalter
Jon Doppen (onderbouw)
Personeelsgeleding
Eline Vernooij
Jeanette Krouwel
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 2018-2019, is de MR ook actief geweest ten aanzien van onderstaande
speerpunten.
Speerpunten 2018-2019

Het inwerken van vier nieuw aangestelde MR-leden.

Ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwbouw, deze is afgelopen jaar zeer vertraagd. De directie
hield de MR goed op de hoogte. De vertragingen lagen buiten de invloedsfeer van het bestuur.

Opnieuw deelname, nu door ons nieuwe MR lid Arjon Kalter aan de Gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) van ons bestuur PCOU.

Het nieuwe werkdrukverdelingsplan en de inzet van werkdruk vermindering middelen. Er is actief
meegedacht over deze ontwikkelingen en het proces van informeren en meebeslissen door het team
is nauwlettend gevolgd.
En verder nog:
Aandacht voor de nieuwe meldcode kindermishandeling, de ouderbijdrage en de AVG wet. Het volgen van
een cursus ‘contact met je achterban’ door MR leden.
Vooruitblik 2019-2020
We hebben eind van het seizoen afscheid genomen van Eline Vernooij, zij gaat een andere rol binnen de
school vervullen en heeft daarom gekozen de MR te verlaten. Karlijn Blaas heeft zich beschikbaar gesteld
en zal komen jaar deel uitmaken van de MR.
We blijven onder andere de nieuwbouw volgen, hiervoor zal opnieuw een lid zitting gaan nemen in de
klankbordgroep.
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