Jaarverslag 2016-2017 van de MR van Het Baken, R.K. Basisschool in Berkel en Rodenrijs.
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Het Baken over het
schooljaar 2016-2017. Hierin staat beschreven waarmee de MR zich het afgelopen jaar heeft
bezig gehouden.
MR Leden 2016-2017
•
Personeelsgeleding:
Martine Tilanus-Sloot, Denise van Asch, Tamara Verlaan, Willeke Docter (Angela
Jansen heeft haar vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof), Tom Houtman.
•
Oudergeleding:
Heleen Beumer, Annelie Boogerd, Nicolien Verstraaten, Leon van Es, Sanne Evers.
Aantal vergaderingen 2016-2017:
Er zijn 5 bijeenkomsten geweest.
Cursus MR:
Er zijn in het schooljaar 2016-2017 geen cursussen door MR leden gevolgd.
Besproken onderwerpen in de MR:
De volgende vaste punten werden besproken binnen de MR:
•
Jaarplan en jaarverslag van Het Baken
•
De begroting
•
Het formatieplan
•
De vakantieplanning van school
•
Schoolgids
De MR heeft op alle genoemde punten positief advies gegeven en/of gestemd.
Voorlichting Interne begeleiding:
De interne begeleiders hebben het zorgplan en de daarbij behorende zorgroute uitgelegd en
toegelicht.
Voorlichting gedragscoördinatoren:
De gedragscoördinatoren hebben de MR geïnformeerd over hun taken binnen de school. Zij
waarborgen het protocol gedrag en zorgen ervoor dat dit actueel blijft. Tevens hebben zij zicht
op de methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het leerlingvolgsysteem wat
hiermee samenhangt. Ook zij zijn verantwoordelijk voor de RI&E.
Arbo:
Iedere school moet een preventiemedewerker hebben. Op Het Baken zijn dat de
gedragscoördinatoren. Een preventiemedewerker houdt in de gaten of de school aan de eisen
voldoet m.b.t. veiligheid (ook sociale veiligheid) en hygiëne. Via het risico- inventarisatie
en evaluatie onderzoek (RI&E) wordt de werkomgeving in kaart gebracht. De RI&E maakt
een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, de
gezondheid en het welzijn van de werknemers. De preventiemedewerkers maken a.d.h.v. de
uitslag van de RI&E een plan van aanpak. Dit wordt gekeurd en gecontroleerd door de
ARBO-dienst die is ingehuurd door de stichting. Dit plan van aanpak mondt uit in een
veiligheidsplan van vier jaar. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan dit plan. Dit zal aan
de MR gepresenteerd worden zodra dit klaar is.

Bouwplannen:
De MR houdt de plannen rondom het vergroten van het dorpscentrum nauwlettend in de
gaten. De MR is in december 2016 naar de voorlichtingsavond op het gemeentehuis geweest.
De plannen die er zijn om het dorpscentrum te vergroten zijn een wijziging van
bestemmingsplan. Tijdens deze voorlichtingsavond is er niets bekend over de definitieve
plannen of over de logistieke kant van de bouwwerkzaamheden. Zorgelijk is het dat de
architect eigenlijk niet goed wist dat er dagelijks zo’n 1300 kinderen naar school gaan vlak
naast de bouwgrond. Als alles gaat zoals de gemeente het voor ogen heeft, wordt er vanaf het
tweede kwartaal van 2018 gestart met de bouw. Tijdens de voorlichtingsavond is de situatie
omtrent de scholen aangekaart en dit wordt meegenomen. Belangrijk is dat wij dit als MR
nauwlettend in de gaten houden. De beide Medezeggenschap Raden van de tegenoverliggende
scholen zijn benaderd voor een mogelijke samenwerking. Contactgegevens zijn uitgewisseld
zodat in schooljaar 2017-2018 eventueel gezamenlijk actie ondernomen kan worden.
Fruitdag:
N.a.v. het beleid dat er gemaakt wordt m.b.t. gezonde voeding op Het Baken heeft de MR
hierover meegebadacht. Hieronder een aantal ideeën die vanuit de MR komen:
•
Geen fruit- maar fruit- en groentedag.
•
Voer het beleid in met een project om draagvlak te creëren bij de leerlingen.
•
Voorkeur voor 2 dagen. Dan geen gymdagen omdat veel leerlingen onderweg van de
gymzaal naar school moeten eten en drinken.
•
Zitten er consequenties aan wanneer een leerling geen groente/fruit bij zich heeft?
•
Is het een idee ook het traktatiebeleid aan te scherpen en de drinkpakjes onder de
aandacht te brengen?
Bovenstaande ideeën zijn teruggekoppeld naar het MT. In het project in schooljaar 2017-2018
wordt hier verder actie op ondernomen.

Zichtbaarheid MR:
De MR vindt het belangrijk zichtbaar en bereikbaar te zijn voor iedereen. Door structureel een
stukje in de nieuwsflits te plaatsen, de website actueel te houden, contact met de OR te leggen
en gebruik van en verwijzing naar de brievenbus actueel te houden, probeert de MR zichtbaar
te zijn.
Binnenklimaat:
Het binnenklimaat blijft een aandachtspunt binnen de MR maar hierin is het afgelopen jaar
geen wijziging geweest.
Verkiezingen:
Nathalie van de Wielen en Chamara Graafland hebben hun intrede gedaan namens het
personeel in de MR. Zij volgen Tom Houtman en Willeke Docter op.
Albert Driesprong en Merlijn Bakkenes zijn de nieuwe leden vanuit de ouders. Zij volgen
Nicolien Verstraaten op.

Speerpunten van de MR voor 2017-2018:
•
Bouwplannen
•
Fruitdag
•
Cursus MR + congres
•
Diverse coördinatoren uitnodigen om uitleg te geven wat zij doen op school.
•
Professionalisering

