Jaarverslag Medezeggenschapsraad Almere Speciaal
Schooljaar 2016-2017
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van leerkrachten en
ouders, die overleggen met het bestuur van Almere Speciaal en met de directeuren van
Aventurijn, Bongerd en Olivijn. De MR kan meepraten, advies geven en meebeslissen over
diverse beleidszaken. Ook heeft de MR een controlerende taak. Hierbij het jaarverslag van
2016-2017 waarin u kunt lezen wat er het afgelopen jaar allemaal besproken is tijdens de
MR-vergaderingen
MR-leden start schooljaar:
Marijke van de Zaag
Arjan Mol
Anita Koning
Wendy Sassen
Loes Ahles
Marleen Hietland
Alexandra Kenter
Patricia Duijn

– oudergeleding Olivijn – voorzitter
– oudergeleding Aventurijn – vice voorzitter
– oudergeleding Aventurijn – oudergeleding Aventurijn
– personeelsgeleding Bongerd– secretaris
– personeelsgeleding Aventurijn – secretaris
– personeelsgeleding Olivijn
– oudergeleding Olivijn
- personeelsgeleding Aventurijn

Met bovenstaande groep zijn we dit schooljaar gestart. We hebben afscheid genomen van
onze voorzitter Marijke van de Zaag ( ouder Olivijn).
We zoeken daardoor voor het nieuwe schooljaar één nieuwe ouder van Olivijn en/of
Bongerd. Daarnaast is er nog plek voor een personeelslid van de Bongerd.
We willen Marijke enorm bedanken voor haar vele jaren inzet als voorzitter van de MR.
Voor het nieuwe schooljaar 2018-2019 trekt een aantal leden zich terug. Het is belangrijk om
op tijd nieuwe (personeels-) leden te gaan werven.
De MR is het schooljaar 2016/2017 acht keer bij elkaar gekomen voor reguliere
vergaderingen.
Belangrijke onderwerpen die aan de orde zijn geweest:
Hieronder een overzicht van de meest belangrijke onderwerpen die tijdens het afgelopen
schooljaar ( 2016-2017) binnen de MR aan de orde zijn geweest. Een aantal van deze
onderwerpen zullen we nader toelichten;
• Taakbeleid
Met het invoeren van de cao 2014/2015 moest het taakbeleid op de verschillende scholen
aangepast worden. De MR heeft geregeld vragen gesteld aan de directeuren over het
taakbeleid en mee gedacht in het vorm geven van het nieuwe taakbeleid.
• Jaartaak/vakantierooster
We zijn met de directeuren en bestuur opzoek gegaan naar 1 systeem waarin we de
jaartaken van het personeel overzichtelijk kunnen bijhouden. De vakantieroosters van de
verschillende scholen waren verschillend. Er is aan het einde van het jaar 1 vakantierooster
gemaakt door het bestuur. Dit rooster moeten alle drie de scholen volgen. Er wordt nog
gekeken naar een uniform (norm)jaartaaksysteem.
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• Vijf gelijke schooldagen
De scholen zijn afgelopen jaar gestart met het vijf gelijke schooldagen model. Dit is goed
ervaren en geëvalueerd. Bij Aventurijn was de ervaring dat er niet uitgekomen werd met
pauze en onderwijstijd. Om de pauze iets te kunnen verlengen zal Aventurijn starten vanaf
schooljaar 2017-2018 met een schooldag tot 14:30uur
• Begroting en jaarrekening
Zoals elk schooljaar zijn de begroting en de jaarrekening besproken met het bestuur.
• MR congres
Een aantal leden van de MR zijn naar het MR congres: MR met lef! geweest. Hier hebben
ze verschillende workshops gevolgd waaronder; taakbeleid, professioneel statuut,
lerarenregister, wet op de medezeggenschap en de begroting. Door de nieuwe informatie die
we tot ons gekregen hebben kunnen we vervolg stappen maken. De komende periode staan
een aantal van deze onderwerpen op de agenda.
• Formatieplannen 2017-2018
De formatieplannen zijn besproken en goedgekeurd door de MR. We gaan kijken of we het
tijdspad voor het schooljaar 2017-2018 kunnen aanpassen en dat MR goedkeuring gevraagd
wordt voordat de formatie plannen richting het bestuur gaan.

• Regelement en documenten MR
De MR heeft afgelopen schooljaar de regelementen en documenten die er bestonden
bijgewerkt en waar nodig aangepast.
• Werving directeur Bongerd
Afgelopen schooljaar heeft Patricia vanuit de MR deelgenomen aan de sollicitatiecommissie
voor het werven van een directeur voor de Bongerd. De aanstelling van een nieuwe directeur
is in schooljaar 2016/2017 niet gelukt en dus zal Patricia ook in het nieuwe schooljaar
betrokken blijven
• Huisvesting Aventurijn/Olivijn
In de vergadering is aandacht geweest voor de huisvesting van Aventurijn en Olivijn.
Uiteindelijk is er besloten dat in het nieuwe schooljaar er gewerkt gaat worden naar het
overnemen van het gebouw van de Taalschool.
Vooruitblik 2017/2018
Als MR willen we beter geschoold worden met betrekking tot de inspraak/adviesrechten
betreffende o.a. de financiën. Daarnaast willen we een beter basisjaarplan hebben. We
kunnen dan gerichter werken aan de onderwerpen waar de MR advies- en/of
instemmingsrecht heeft. Hiervoor gaan we de AOB om hulp vragen.
In november zullen we voor de eerste keer met de Raad van Toezicht om tafel zitten met als
doel dat de toezichthouders door het contact met de MR beter op de hoogte zijn van wat er
leeft/ speelt binnen de verschillende scholen van Almere-Speciaal.
We zullen ook over de risico inventaris vergaderen met Jan van Laar.
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