December 2019
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
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V.l.n.r.: Carolien, Marjolijn, Lisette, Iris, Vicky, Carina, Marije,
Judith, Stephanie, Wendy
Sprienke: Iris Martina (voorzitter/ouder), Judith den
Engelsman (ouder), Marjolijn Essenburch (ouder), Lisette
Veldhuizen (leerkracht), Stephanie Wisse (leerkracht), Vicky
Huiszoon (secretaris/leerkracht). Deltaschool: Wendy van der
Vliet (ouder), Carolien Boone (ouder), Carina Louwman
(secretaris/logopedist), Marije Kopmels (leerkracht).

Iedere school heeft een MR (medezeggenschapsraad), bestaande uit personeelsleden en ouders.
De rol van de MR is meedenken met, 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.

Werkverdeling
In de CAO Primair Onderwijs 2018-2019 zijn afspraken gemaakt over de werkverdeling in de
school. Uitgangspunt hierbij is de dialoog op school. Het team heeft een bepalende rol bij de
werkverdeling. Dit is met ingang van het huidige schooljaar ingegaan.
Binnen de personeelsgeleding van MR hebben we met elkaar besproken welke stappen hiervoor
op schoolniveau moeten worden genomen en binnen welk tijdpad.
Afscheid MR lid
Johan Wattel, personeelsgeleding De Sprienke, heeft afscheid genomen van de MR.
Wij danken hem voor zijn inzet de afgelopen jaren. Zijn taak is overgenomen door Stephanie
Wisse, leerkracht VSO De Sprienke. We wensen haar veel succes met deze taak.
Gesprek met Frank van Esch
Om zaken goed te kunnen bespreken binnen de MR is goede informatieverstrekking vanuit de
directeur, de bestuurder van De Korre (Frank van Esch) en de GMR van belang. Daarnaast is het
belangrijk te weten welke rechten en plichten de MR heeft en welke taken voor de GMR zijn. In
de vergadering van oktober is Frank van Esch dan ook aanwezig geweest om met elkaar te
bespreken wat we van elkaar verwachten om een goede samenwerking te bewerkstelligen.
Staking
In de MR is gesproken over de afgelopen stakingen. Wij vinden het als MR belangrijk, dat u tijdig
op de hoogte wordt gesteld van eventuele toekomstige stakingen.
Samenwerking De Sprienke/Deltaschool en Revant
Marjo van Kruijsdijk, zorgmanager Kinder- en Jeugd revalidatie Revant, heeft op 3 december
een MR vergadering bijgewoond. Dit om de samenwerking tussen De Sprienke/Deltaschool en
Revant te bespreken. Het overleg is vanuit de oudergeleding van de MR geïnitieerd, vanwege
het feit dat er bij ouders vragen zijn over deze samenwerking. We hebben onder andere
gesproken over de manier waarop therapie wordt aangevraagd en hoe deze wordt gefinancierd
en hoe we ouders en personeel zo goed mogelijk kunnen informeren over de werkwijze van
Revant, regelgeving en samenwerking met school.
MR data 2019-2020
Dinsdag 3-12-2019
Donderdag 6-2-2020
Maandag 30-3-2020
Woensdag 17-6-2020
Mocht u vragen hebben voor de MR, dan kunt u deze altijd via de mail aan ons stellen.
Daarnaast kunt u punten aandragen voor de agenda. Tevens zijn de vergaderingen openbaar.
Agendapunten MR 2019-2020 o.a.
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