MR verslag schooljaar 2015-2016

-De GMR had ons uitgenodigd om te praten over de zichtbaarheid van de
GMR. We hebben een uitnodiging gestuurd voor de volgende MR
vergadering maar hebben daar nog niets van vernomen.
-Bij de verkiezingen is er een ledenwisseling geweest. Raymond
Gerritsen is uit de MR gegaan en de nieuw aangetreden Roelien
Wagenaar is gelijk ook de nieuwe voorzitter.
-De heer D Henderikse is bij ons op school geweest tijdens een MR
vergadering en heeft verteld over de toekomst van ’t Zigt. Er ligt een
plan om de leerlingen van de drie openbare scholen in Delfzijl-West in
een gebouw te plaatsen. Er komt ook een gebouw voor het christelijk
onderwijs en een voor het katholieke onderwijs. Stichting Marenland/de
gemeente wil dit doen op het terrein bij de apotheek. De MR vindt het
plan goed, maar de plek ongeschikt en stelt voor dat ze op het terrein
van de steenfabriek gaan bouwen.
-We hebben Mevr. Beja Koops van Cedin uitgenodigd in het kader van
ouderbetrokkenheid en hebben daarom o.a. de oudergesprekken anders
aangepakt en hebben de kinderen elke morgen vanaf kwart over acht
vrije inloop en/of mogen de ouders mee in de klas en kunnen zo
gemakkelijker met de leerkracht (kort) praten/overleggen/kijken wat hun
kind doet. Ook hebben we rapportgesprekken veranderd. De kinderen
zijn nu aanwezig bij het gesprek en we bespreken samen wat de doelen
waren en of die zijn gehaald.
-De MR is naar een ronde tafel gesprek geweest over de huisvesting van
de scholen.
-De formatie is zoals elk jaar besproken en goedgekeurd door de MR.
-We bespreken het kwaliteitsbeleid, klachtenregeling, jaarverslagen,
schoolgids, schoolreisgeld.
-We hebben een vergadering gehad samen met de OR waarin we o.a.
gesproken hebben over het financieel jaarverslag van de OR, de
begroting van de OR, de jaarkalender voor 2016-2017.
-De MR heeft al een nieuwe planning gemaakt voor het komende
schooljaar en de vergaderdata gepland. Dit jaarplan staat de op de site.

