Adresgegevens:
De Grieën 5
8536 VH Oosterzee
Tel. 0514 - 541950
E-mail: directeur.ebenhaezer@cbo-meilan.nl
Wat doet een Medezeggenschapsraad?
De MR vervult een belangrijke rol bij het nemen van beslissingen op school. De MR heeft de volgende rechten:
Informatierecht, Het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad tijdig informatie geven die de raad nodig
heeft om goed te functioneren. Instemmingsrecht bij onderwerpen als: Onderwijskundige doelstellingen, het
schoolplan, veiligheidsplan (arbeidsomstandigheden) en schoolondersteuningsprofiel, klachtenregeling formatie
en invoering continue rooster. De MR heeft adviesrecht bij onderwerpen als: Hoofdlijnen van het financieel
beleid, vaststellen vakanties, verbouw, nieuwbouw en onderhoud, samenwerking met andere scholen. De MR
kan ook zelf initiatieven nemen, proactief meedenken en voorstellen doen. Dit zogeheten initiatiefrecht is in de
wetgeving en de medezeggenschapsreglementen vastgelegd. Het initiatiefrecht is iets anders dan het vrijblijvend
aandragen van ideeën en suggesties. De medezeggenschapsraad heeft het recht om voorstellen te doen over
alle onderwerpen die betrekking hebben op de school.
Inleiding :
In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over de activiteiten van het schooljaar 2017/2018.
Terugblik :
De Spoarsiker en de Eben Haëzer hadden tot april 2017 ieder hun eigen directeur. Beide directeuren zijn gestopt
i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In november 2016 is de keuze gemaakt om voor de
P.C.B.S. De Spoarsiker in Echtenerbrug en onze school C.B.S. Eben Haezer één directeur aan te stellen en dat is
Elisah van Zanden geworden. Daarmee is een bewuste keuze gemaakt om de samenwerking op te zoeken. Elisah
van Zanden heeft de daad bij het woord gevoegd. Zij heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan het versterken
van de scholen op het punt van samenwerking. Er zullen de komende jaren veranderingen plaatsvinden. Een
aantal van deze veranderingen zijn gerealiseerd in het lopende schooljaar 2017/2018.
Samenstelling MR
Het schooljaar 2017/2018 is de MR gestart met de volgende samenstelling:
De ouders
 J. de Jong (secretaris)
 S. v.d. Brug (m.i.v. het schooljaar 2018/2019 P. Planting)
De leerkrachten
 J. Bosma (voorzitter)
 J. van der Veen
Als er zitting wordt genomen in de MR doet men dit voor een termijn van drie jaar.
Vergaderingen
In het afgelopen schooljaar heeft de MR zes vergaderingen gehad waarbij 1 gezamenlijke vergadering met
P.C.B.S. De Spoarsiker uit Echtenerbrug.
Onderwerpen die aan bod zijn gekomen dit schooljaar zijn:
 Organisatieverandering; Ouderraad, Ouderpanel, Medezeggenschapsraad
 Beleidsvoornemens 2017-2018
 Schoolgids (heeft de aandacht en wordt verder uitgewerkt)
 Tevredenheidsonderzoek (in samenwerking met DUO) voor medewerkers, ouders en leerlingen van
groep 6 t/m 8
 Vaststellen ouderbijdrage
 Vakantieregeling 2018/2019
 Jaarkalender 2018/2019
 Formatie 2018/2019
 Goedkeuring begroting
 Leerlingenraad











Nieuwe website C.B.O. Meilân breed
PR en Facebook
Ouderbijdrage
Ouderbetrokkenheid 3.0
Voorbereiding en invulling van de Ouderavond, Kanjertraining
Open dag nieuwe leerlingen en ouders
Schoolfruit
Werkdruk
Visie, plan en aanpak nieuwe schoolinrichting

MR/GMR
In september heeft de personeelsgeleding van de MR scholing gehad.
Op 16 April 2018 is de MR aanwezig geweest bij de GMR/MR avond op de Burcht in Heerenveen. Het Thema
van deze avond was Steam, uitleg over het innovatie programma STEAM. Interactief bezig zijn met wetenschap
en techniek. Het Steampoint is een DOE LAB van C.B.O Meilân en Futura in Oudehaske en heeft in juni haar
deuren geopend.
Tenslotte
Volgend jaar zal er weer kritisch gekeken worden naar alles wat ons wordt voorgelegd. Heeft u onderwerpen die
u graag bespreekbaar wilt maken, u kunt ons mailen of één de MR leden persoonlijk benaderen.
Vanaf het nieuwe schooljaar is de MR bereikbaar via een nieuw emailadres.

