Poolster 4
2221 NT Katwijk
Tel. 071 - 4081019

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD REHOBOTHSCHOOL
2015/2016
Dit is het jaarverslag 2015/2016 van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Hervormde
Basisschool ‘Rehobothschool’ te Katwijk aan Zee. Dit jaarverslag is bedoeld om als MR
verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het 2015/2016. Binnen dit verslagjaar viel het
tweede halfjaar van schooljaar 2014/2015 en het hele schooljaar 2015/2016.

Algemeen:
Artikel 19 van het medezeggenschapsreglement voor het primair onderwijs (2007) schrijft voor dat
de MR een verslag opmaakt van zijn werkzaamheden:
“Jaarverslag - De medezeggenschapsraad stelt jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden in
het afgelopen jaar vast en zendt dit verslag ter kennisneming aan het bevoegd gezag*, de
schoolleiding, het personeel en de ouders. De medezeggenschapsraad draagt er zorg voor dat het
verslag ten behoeve van belangstellenden ter inzage op een algemeen toegankelijke plaats op de
school wordt gelegd.”
*Bevoegd gezag betekent in ons geval het Bestuur van de Stichting Hervormde scholen Katwijk aan Zee

Samenstelling en taakverdeling Medezeggenschapsraad per 29-6-2016

Naam
Alex De Leede
Annelies van der Meij
F.Ouwehand
Trea van Egmond
Marjan Hoek
Willemieke van Rijn

Functie
Geleding
Voorzitter /GMR afvaardiging Ouder
Penningmeester/2e voorzitter Ouder
Ouder
GMR
Personeel
Secretaris
Personeel

In
JUL13
JAN13
JUL16
JUL15
JAN13

Uit
JUL16
JAN16
JUL19
JUL18
JAN16

Personeel

JUL16

JUL19

Volgens het (G)MR-reglement is de zittingsduur van MR-leden 3 jaar. Johan Haasnoot is in
september 2015 directeur geworden op de Groen van Prinstererschool en Trea van Egmond heeft
zijn plek in de MR ingenomen. Marja Klok en Diny van Rijn mochten in januari 2015 de MR verlaten
maar hebben in juli 2016 daadwerkelijk afscheid genomen. Willemieke van Rijn en F. Ouwehand
nemen hun plaats in.
Vergaderingen
In het verslagjaar, dat anderhalf jaar omvat, is de medezeggenschapsraad locatie Rehobothschool
acht keer bijeen gekomen, te weten op:
16 februari 2015
24 maart 2015
23 juni 2015
9 september 2015
24 november 2015
20 januari 2016
22 maart 2016
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29 juni 2016

Overlegstructuur
De MR vergaderde in het verslagjaar altijd samen met de schooldirectie in de persoon van Kees
Westhuis (adviseur van de MR). Diny van Rijn en Trea van Egmond, als leden van de GMR,
bespraken zaken die in de GMR-vergaderingen aan de orde zouden komen of aan de orde waren
geweest. Er wordt naar gestreefd de MR-vergaderingen zoveel mogelijk na de GMR-vergaderingen
plaats te laten vinden.
Onderwerpen:
Naast de jaarlijks terugkerende zaken als formatie, schoolgids, schoolreizen etc heeft de MR
speciale aandacht besteed aan de lokalennood die in het schooljaar 2015/2016 zou onstaan. Het
heeft erin geresulteerd dat er januari 2016 twee noodlokalen zijn neergezet tussen de school en
het Maranathacentrum. Ventilatie is ook een weerkerend punt geweest in de vergaderingen, maar
hier zijn nog geen goede oplossingen voor gevonden. Directeur Kees Westhuis kreeg in april 2016
hartproblemen en is daardoor enige tijd afwezig geweest. We zijn blij dat hij zijn taken weer bijna
volledig kan oppakken. Voor meer details en informatie over de overige onderwerpen, willen wij
verwijzen naar de notulen die zijn gepubliceerd op de website van de school.
Verantwoording MR-kas:
De kas van de MR werd in 2015/2016 bijgehouden door penningmeester Annelies van der Meij.
Het saldo op rekening 3318.98942 per 1 januari 2015 EUR 2004,10
De bijdrage van het bestuur bedroeg EUR 574
De kosten waren EUR 86,44
Per 31-12-2015 is er geëindigd met een positief saldo van EUR 2491,66
Het complete kasoverzicht 2015/2016 zal door de penningmeester, via de directie, naar het
Bestuur worden gestuurd.
Abonnementen:
Er zijn op dit moment geen abonnementen.
Vooruitblik 2016/2017:
Onderwerpen waar de MR het komende jaar (bijzondere) aandacht aan wil gaan besteden zijn:
-de lokalennood vanaf januari 2018.

Namens de Medezeggenschapsraad Rehobothschool,
Marjan Hoek
Secretaris
E-mail: MR@rehobothschool.nl

Handtekening voorzitter A. de Leede:

Handtekening secretaris M. Hoek:
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