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Jaarverslag 2015-2016
Medezeggenschapsraad bs. de Kwir te Neer

Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten van de MR bs. de Kwir over het schooljaar
2015 – 2016 en is een verantwoording van de voltallige MR.
Er wordt verslag gedaan over de periode november 2015 tot en met oktober 2016, parallel aan
de zittingsperiode van de MR.
De MR heeft dit jaar weer een flink aantal zaken besproken.
De MR heeft aandacht besteed aan het schoolplan, de formatie, de schoolgids, het
vakantierooster, de begroting voor 2015-2016 en de communicatie met de ouders via Isy. Ook
is er gesproken over het Passend Onderwijs.
Belangrijke zaken waarvan de MR op de hoogte gehouden wilde blijven zijn o.a.
 Ontwikkelingsplan 2015-2016
 Plan van inzet leerlingenzorg 2015-2016
 Strategisch beleidsplan SPOLT
 Schoolplan 2015-2019
 De ontwikkelingen m.b.t. de functiemix
 Communicatie met ouders
 Passend onderwijs
Alle actuele zaken betreffende werkzaamheden MR zijn te lezen op de website
(www.dekwir.nl) of op te vragen bij het secretariaat (c.adboom@dekwir.nl).
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Samenstelling en functies MR b.s. De Kwir zittingsperiode 2015-2016:

Corry aan den Boom, secretaris
Groenstraat 18
6088 CW Roggel
06-41128073
E-mail: c.adboom@dekwir.nl
Franka Bouten
Baand 28
6086 CG Neer
0475-595307
E-mail: franka.bouten@home.nl
Lucie Crompvoets-v.d. Rieth
Dirk van Hornestraat 1
6083 BA Nunhem
06-51876573
E-mail: crompvoets-vanderieth@hotmail.com
Ruud Custers
Hammermolen 41
6086 BE Neer
06-23855545
E-mail: ruud.custers@home.nl
Ursula Janssen Daalen (voorzitter)
Molenbergstraat 2
6083AW Nunhem
0475-592861
E-mail: u.janssendaalen@dekwir.nl
Annie Kierkels
Herenhof 10
6095 CA Baexem
0475-454043
E-mail: a.kierkels@dekwir.nl

Gedurende deze zittingsperiode zijn er bijna geen mutaties geweest in de leden van de MR.
Annie Kierkels was aftredend (personeelsgeleding) en stelde zich herkiesbaar.
Cindy Geraets was aftredend (oudergeleding) en stelde zich niet herkiesbaar. Lucie
Crompvoets heeft haar plaats ingenomen met ingang van 1 november 2015.
De zittingsperiode van MR-leden is bij invoering van het nieuwe MR-reglement SPOLT per
2008 bepaald op 3 jaar en het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:
2015 Annie Kierkels en Cindy Geraets
2016 Ursula Janssen Daalen en Ruud Custers
2017 Corry a.d. Boom en Lucie Crompvoets
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In het schooljaar 2015-2016 heeft de MR 6 maal vergaderd, waarbij tevens een directielid
een gedeelte van de vergadering aanwezig was. Het eerste gedeelte van de vergadering werd
vergaderd met de MR van basisschool De Heihorst (Heibloem). De vergaderingen werden
steeds geleid door de voorzitter en genotuleerd door de secretaris. De notulen werden (per email) beschikbaar gesteld aan de directie en de MR-leden. De MR-leden en directie krijgen
vervolgens een week de tijd om aanvullingen/opmerkingen en/of wijzigingen aan te brengen.
Na deze week worden de notulen op de website gepubliceerd. (www.dekwir.nl.)
Actuele informatie kan altijd door ouders opgevraagd worden bij het secretariaat van de MR
of bij één van de leden.
De MR heeft aan de volgende verzoeken instemming c.q. positief advies verleend:





Vakantierooster 2016-2017
Schoolplan 2015-2019
Schoolontwikkelingsplan 2015-2016
Schoolgids 2015-2016

Voorts heeft de MR een aantal aanbevelingen uitgesproken en onderwerpen aan de orde
gesteld nl.:











Mobiliteit
Ontwikkelingen rondom de functiemix
De krimp (daling van het aantal leerlingen op SPOLT niveau)
Strategisch beleidsplan SPOLT
Isy
Ontwikkelingsplan 2015-2016
Formatie 2016-2017
Groepsindeling 2016-2017
Begroting 2015-2016 (geen advies gegeven)
Jaarrekening 2015

Vanuit de GMR is er een contactpersoon voor onze school aangewezen nl. Mevr. Arian
Gijsen (a.gijsen@sbo-opdetump.nl).
Voor de toekomst verwachten we ons weer positief te kunnen inzetten en zaken aan de orde te
stellen in het belang van de kinderen en leerkrachten op school.
We hopen weer op een goede samenwerking met de directie en andere geledingen.

Oktober 2016

Ursula Janssen Daalen, voorzitter
Corry aan den Boom, secretaris
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