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Schooljaar 2018 – 2019
Mytylschool de Sprienke
Vivaldipad 1
4462JA Goes
0113 229150
mr@desprienke.nl
Deltaschool afd. SO
Evertsenstraat 100
4462XS Goes
0113 228864

mr@dedeltaschool.nl
Deltaschool afd. VSO
Vivaldipad 1
4462JA Goes
0113 229150
mr@dedeltaschool.nl

V.l.n.r.: Vicky, Lisette, Wendy, Carolien, Marjolijn, Marije, Johan, Iris, Judith, Carina

Sprienke: Iris Martina (voorzitter/ouder), Judith den Engelsman
(ouder), Marjolijn Essenburch (ouder), Lisette Veldhuizen
(leerkracht), Johan Wattel (leerkracht), Vicky Huiszoon
(secretaris/leerkracht).
Deltaschool: Wendy van der Vliet (ouder), Carolien Boone
(ouder), Carina Louwman (secretaris/leerkracht), Marije
Kopmels (leerkracht).

Iedere school heeft een MR (medezeggenschapsraad), bestaande uit personeelsleden en ouders.
De rol van de MR is meedenken met en controleren en eventueel corrigeren van het
schoolbestuur. Zo praat de MR met het schoolbestuur onder andere over de begroting,
beleidsplannen en het vakantierooster. De MR heeft ook instemmingsrecht, wat betekent dat
sommige onderwerpen alleen met instemming van de MR kunnen worden opgesteld of
gewijzigd.

Nieuwe voorzitter + nieuwe leden van de MR
We zijn dit jaar gestart met het kiezen van een nieuwe voorzitter voor de MR. Iris Martina gaf
aan deze taak op zich te willen nemen en leidt sinds dit schooljaar de MR-vergaderingen. Ook
zijn er twee nieuwe leden in de MR: Marije Kopmels (leerkracht Deltaschool) en Marjolijn
Essenburch (ouder Sprienke).
Nieuwsbrief
Om meer contact met de achterban te krijgen en te houden heeft de MR besloten twee keer per
jaar een nieuwbrief uit te laten gaan. De eerste nieuwsbrief bent u nu aan het lezen. Via deze
nieuwbrief wil de MR iedereen op de hoogte houden van wat er in de MR speelt.
Sluiting van de Beatrixschool Zierikzee
Aan het begin van het schooljaar heeft de MR zich beziggehouden met de sluiting van de
Beatrixschool. Frank van Esch, sinds dit schooljaar de nieuwe bestuurder van de Korre, nam deel
aan de eerste MR-vergadering om een aantal zaken toe te lichten rondom het besluit om de
Beatrixschool te sluiten. De MR vond het belangrijk dat zowel de leerlingen als de collega’s van
de Beatrixschool op een goede nieuwe plaats terecht zouden komen.
Cursus
Donderdag 14 maart hebben alle MR-leden deelgenomen aan de scholing ‘Aan de slag met de
Medezeggenschap’ van de Algemene Onderwijsbond. We hebben geleerd wat de positie van de
MR is, welke documenten besproken dienen te worden, wat de taken en bevoegdheden van de
MR zijn en hoe vergaderingen er uit kunnen zien. Een leerzame cursus waarin onze kennis is
opgefrist, maar waarin we ook genoeg nieuwe dingen hebben geleerd.
Nieuwe website
Binnenkort krijgen de scholen van de Korre een nieuwe website. Carolien Boone heeft vanuit de
MR bij de ontwikkelfase samen met directeur Hans Willemstein gekeken naar de goede punten
en eventuele verbeterpunten voor de website.
Op de nieuwe website zal ook ruimte komen voor informatie van de MR, zoals de nieuwsbrieven
en de notulen van de vergaderingen.
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Als MR vinden we het belangrijk dat alle leerlingen na hun schooltijd op een goede plaats terecht
komen. De Zeeuwse Stichting Maatwerk speelt hierin een belangrijke rol. Aart Jobse van de ZSM
kwam in de vergadering van januari vertellen over wat de Stichting precies doet en kan
betekenen voor onze leerlingen. Meer informatie kunt u vinden op https://www.zsm.nu/ .
Werkdrukakkoord
Op 9 februari 2018 is het werkdrukakkoord gesloten met minister Arie Slob (onderwijs) en de
vakbonden. Met dit werkdrukakkoord kunnen scholen en schoolbesturen eerder werk maken van
de aanpak van werkdruk. Afgelopen jaar hebben alle scholen een bepaald geldbedrag gekregen
om de werkdruk te kunnen verminderen. Binnen de MR hebben we geëvalueerd hoe het geld het
afgelopen jaar is besteed en of dit daadwerkelijk een bijdrage heeft geleverd aan de
werkdrukvermindering. Ook denken we mee over de besteding van het geld voor de komende
jaren.
Volgende vergadering en inbreng van ouders en personeel
De volgende vergadering staat gepland op woensdag 26 juni. Het is mogelijk voor zowel ouders
als personeel om punten aan te dragen die besproken dienen te worden in de MR. Mocht u
punten / onderwerpen willen inbrengen of een keer deel willen nemen aan de vergadering, kunt
u dit via de mail aan ons laten weten. U bent van harte welkom!

