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Voorwoord

Geachte ouders en personeel van de Plataan in Oirschot.

Hierbij het MR jaarverslag van schooljaar 2017 - 2018.

Ik wil de directie, leerkrachten, medezeggenschapsraad, vrijwilligers en iedereen die ik
vergeten ben, bedanken voor de prettíge samenwerking in het schooljaar 2017-2018.

Desiree Vasen
Voorzitter MR de Plataan
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Wijze van werken en samenstelling
De Medezeggenschapsraad (MR) vergadert onder leiding van een voorzitter en met
ondersteuning van een secretaris, Op dit moment is de voorzitter afkomstig uit de
oudergeleding en de secretaris is afkomstig uit de personeelsgeleding. De MR vergadert
gemiddeld acht keer per jaar.

De MR overlegt met de directie van de school over zaken als:
o De besteding van gelden.
r De organisatie en uitvoering van het onderwijsprogramma.
. Het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.
r Verkeersveiligheid,
o Arbozaken met betrekking tot inrichting en veiligheid op school,

Uit de MR zijn twee vertegenwoordigers gekozen in de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten vertegenwoordigers van alle scholen
welke onder het schoolbestuur SKOBOS (Stichting Katholiek Onderwijs de Beerzen,
Oirschot en Spoordonk) vallen. De GMR overlegt met het schoolbestuur over zaken die
voor alle scholen gelijk geregeld moeten zijn.

7. Samenstelling MR 2076-2077
Er zijn acht MR-leden waarvan vier namens de ouders en vier namens het personeel
zitting nemen:

Voorzitter
Secretaris / Notulist
Lid
Lid
Lid

Desiree Vasen (ouder)
Anneke van Dooren / Bertine van Esch (personeel)
Miranda v. Kleef (personeel)
Janneke Boeijen (ouder)
Marjan Hermens (ouder)

Afuloeiingsregeling:
De leden van de MR hebben zitting voor een periode van drie jaar. Na drie jaar treedt
een lid af. Een aftredend lid kan zich opnieuw verkiesbaar stellen.
Namens de ouders zijn Janneke Boeijen en Marjan Hermens sinds september 2Ol7 lid
van de MR.
Vanuit de personeelsgeleding is Anneke van Dooren erbij gekomen.

Vergadering MR
De MR is dit jaar B keer bij elkaar geweest. Dit jaar is gesproken over de volgende
onderwerpen:

Vijf-g e I ij ke-d ag e n m ode I
De MR heeft zich dit schooljaar, in samenwerking met de directeur en het personeel van
de Plataan, gebogen over het onderwerp'nieuwe schooltijden'.
Nadat er een ouderraadpleging is geweest, waar de MR uitgebreid bij stil heeft gestaan,
heeft de MR ingestemd met het vijf-gelijke-dagen model.
Dat betekent dat alle kinderen vanaf het schooljaar 20LB-2019 vijf dagen naar school
gaan van half 9 tot half 3. De kinderen lunchen op school, maar hebben de mogelijkheid
om tussen 12.00 uur en 72.45 uur naar huis te gaan.
Het lunchen op school is gratis. Er worden, tijdens de lunchpauze, verschillende
activiteiten aangeboden.
In het schooljaar 2020 - 2021 verandert de eindtijd, Het wordt dan 14,15 uur.
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Cursus: MR start
Janneke heeft deze cursus gevolgd. Zij heeft deze cursus als zeer leerzaam ervaren en
heeft goede ideeën opgedaan voor het komende schooljaar.

Schoolgids
De schoolgids is dit jaar wederom kritisch bekeken. Welke informatie is voor ouders
belangrijk en wat niet, Ook is er naar het taalgebruik gekeken, hoe de schoolgids
makkelijker leesbaar wordt voor ouders,

Contacten met College van Bestuur
Frans Bruinsma heeft een vergadering bijgewoond en toegelicht wat zijn functie inhoudt.

GMR
Er is een nieuw GMR lid. Fons Peeters had aangegeven niet langer meer beschikbaar te
zijn. De MR heeft via het pluspuntje een oproep gedaan. Daaruit kwam een nieuwe
kandidaat naar voren: Mevrouw Jet Sporken.

MR statuten,
Dit jaar zijn de statuten geactualiseerd

Overig
De MR heeft naast de bovengenoemde onderwerpen nog gesproken over diverse andere
onderwerpen. Het gaat hier onder meer oml

r Informatie-uitwisseling met ouders,
o Digitalisering informatie MR.
. Informatie-uitwisseling met de directie op het gebied van personeel en financiën,

op onderwijskundig gebied en huisvesting.
r Informatie-uitwisseling vanuit de GMR,
o Informatie/communicatie Korein - Plataan. Bijv. nieuwsbrieven, info avonden,

Aldus vastgesteld door de MR van de Plataan , oktober 2018

rz Secreta ris,
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