Jaarverslag MR 2018-2019
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de
OBS Mozaïek voor het schooljaar 2018-2019. In dit jaarverslag beschrijft de MR
in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft
gehouden.
De medezeggenschapsraad van OBS Mozaïek heeft het afgelopen schooljaar in
totaal 8 keer vergaderd met de (gedeeltelijke) aanwezigheid van de directeur,
Gerben Meerbeek/ Bob van der Veen. Daarnaast is er op 28 januari 2019 een
gezamenlijke MR avond voor alle MR-leden, directeuren en de GMR geweest.
Deze avond ging over het Werkverdelingsplan.
Aan het begin van het schooljaar heeft de MR een activiteitenplan opgesteld.
Hierin hebben we onze visie, missie en uitgangspunten geformuleerd inclusief
een jaarplanning. In de jaarplanning stonden o.a. de nieuwe inrichting, Passend
onderwijs, formatieplan en verkiezingen. Verder hebben we ons bezig
gehouden met PR, de verdere ontwikkeling van onze visie en de benoeming
van onze nieuwe directeur.
Nieuwe inrichting:
In maart 2019 is onze school opnieuw ingericht. We hebben meegedacht over
de interne verhuizing en de feestelijke opening van onze vernieuwde school.
We hebben ook een nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft.
Passend onderwijs:
Onze IB-er Sandra heeft een toelichting gegeven over de leerlingenzorg van
onze school: van basisondersteuning tot verrijking.
Ouderraad:
Door de ouderraad is aan de MR gevraagd of zij akkoord gaat met een
ouderbijdrage van € 45,- per kind. Dat is €2,50 meer dan het jaar daarvoor. De
oudergeleding van de MR heeft hiermee ingestemd.
Formatie schooljaar 2018-2019:
De directie heeft dit jaar een helder formatieplan gepresenteerd. Het plan gaat
uit van 11 groepen, waaronder twee kleutergroepen. Door vertrekkende
leerkrachten heeft de invulling van sommige groepen, wat leerkracht betreft,
even op zich laten wachten. Gelukkig was alles rond voor de zomervakantie.
Inclusief de invulling van de vacature van de nieuwe directeur. Per 1 juni is

Gerben Meerbeek vertrokken en heeft Bob van der Veen tot volle
tevredenheid tot het eind van het schooljaar waargenomen.
Verkiezingen:
Onze voorzitter Nicole de Lange is aan het eind van het schooljaar afgetreden.
Haar plaats is met ingang van het nieuwe schooljaar ingenomen
door Arenda Gerritsen. Martine Klanderman heeft Frank van der Drift dit
schooljaar vervangen.
PR:
We vinden dat onze school beter zichtbaar moet zijn. De vlaggen bleken snel
stuk te zijn. Het bord boven de ingang is te klein en niet zichtbaar vanaf de
straatzijde. We vragen de PR groep om hierin actie te nemen.
Benoeming nieuwe directeur:
Twee leden van de MR hebben zitting genomen in de benoemingscommissie
voor een nieuwe directeur. Deze commissie heeft in zeer korte tijd de nieuwe
directeur benoemd.
Schoonmaak:
De schoonmaak van het hele gebouw heeft nog steeds onze aandacht. We
zien gelukkig een duidelijke verbetering.
Begroting:
De MR heeft de begroting van 2019 kritisch bekeken en goedgekeurd.
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