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Medezeggenschapsraad (MR)
Iedere school dient een MR te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden, ouders en
in het voortgezet onderwijs ook uit leerlingen van dertien jaar of ouder. De MR
praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school.
Een en ander is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De
wetteksten zijn terug te vinden op www.wetten.overheid.nl. Uitgebreide
informatie over de WMS en de praktische uitvoering daarvan is te raadplegen op
www.infowms.nl.
Het medezeggenschapsstatuut van de Salomo scholen wordt opgesteld door het
Salomo-bestuur en er is instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps
Raad (GMR) voor nodig. Dit statuut wordt 2-jaarlijks geamendeerd en is laatstelijk
bekrachtigd in februari 2017.
Het meest recente (G)MR-reglement is van 1 maart 2013. Het Huishoudelijk
Reglement wordt door de MR opgesteld en is laatstelijk goedgekeurd op 10 maart
2016.
De Willem van Oranjeschool is niet vertegenwoordigd in de GMR.

Samenstelling MR
Oudergeleding:
Lars Derks – Voorzitter
GJ den Dekker – Vice Voorzitter
Personeelsgeleding:
Hetty Velzing –
Carina Machielse – tijdelijk vervangen door Marianne Vingerhoeds - Secretaris
Nieuwe leden
In oktober 2017 hebben zich drie kandidaten aangemeld voor de oudergeleding. Na
stemming is GJ den Dekker gekozen en is de nummer twee, Martijn Lelieveld,
gevraagd om vanaf januari 2018 de vergaderingen bij te wonen om in de toekomst
de plaats van Lars in te kunnen nemen. In de vergadering van 5 juli 2018 wordt
afscheid genomen van Lars en neemt GJ de voorzittershamer over.
In juni ontstond een vacature in de GMR waar Lars de nummer drie van de MR
verkiezing voor heeft gevraagd maar deze had geen interesse. In de nieuwsbrief
heeft Betty gevraagd of er ouders geinteresseerd zijn om plaats te nemen in de
GMR maar daar is geen reactie op gekomen. Daarmee is de WvO-school nog steeds
niet vertegenwoordigd in de GMR.
Vergaderdata 2017-2018
28 september 2017
02 november 2017
25 januari 2018
22 februari 2018
17 mei 2018
05 juli 2018

Behandelde onderwerpen
Jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn het veiligheidsplan op school, het
schoolrooster inclusief vakantieplanning en studiedagen, de schoolgids, de hoogte
van de ouderbijdrage en het jaarverslag. Het schoolplan is iets dat eens in de vier
jaar de revue passeert en de eerstvolgende keer zal dat in 2019 zijn.
Wijziging schoolrooster
Om de wettelijk verplichte minimale pauze van 30 minuten voor de leerkrachten te
waarborgen is in het schooljaar 2017-2018, na een ouderraadpleging, een
roosterwijziging ingevoerd. Per 31 oktober 2017 is kinderopvang-organisatie Brood
& Spelen gestart met de verzorging van de TussenSchoolse Opvang (TSO).
Door opstartproblemen bij Brood & Spelen ontstonden klachten van ouders, waarbij
de MR nauw overleg met het bevoegd gezag (directeur Betty van der Vlist) heeft
gevoerd.
Selectieprocedure Adjunct-Directeur
Nadat directeur Betty van der Vlist aan heeft gegeven dat ze vanaf het schooljaar
2018-2019 een dag per week minder zal gaan werken is samen met het Salomobestuur besloten om een adjunct-directeur aan te stellen. Deze vacature dient
gelijktijdig als opvolger voor de toekomstige pensionering van de huidige directeur.
Een lid van de personeelsgeleding en een lid van de oudergeleding van de MR
hebben plaatsgenomen in de Benoemings Advies Commissie (BAC) voor de
selectieprocedure. Na de laatste sollicitatiegesprekken is voor Corine GerritsmaVisser gekozen.

Communicatie
Op de website van de WvO-school staat een korte uitleg van de activiteiten van de
MR, inclusief de vergaderdata en communicatie mogelijkheid (e-mailadres). De
notulen en het jaarverslag zijn ook op deze web-pagina te vinden. In de
schoolagenda staan de vergaderdata genoemd en ook in de nieuwsbrief worden de
vergaderdata aangekondigd.

Relatie met andere partijen
De MR streeft naar een goede relatie met de volgende partijen:
-Het bevoegd gezag; de directeur
-De adjunct-directeur
-De Ouderraad
-De GMR
De MR heeft de nieuwe adjunct-directeur uitgenodigd om in het nieuwe schooljaar
persoonlijk kennis te komen maken met de MR tijdens een van haar vergaderingen
en zij heeft aangegeven daar graag op in te gaan.
Omdat de WvO-school niet vertegenwoordigd is in de GMR. De MR ontvangt de
notulen van de GMR-vergaderingen. De directe communicatie behoeft verbetering
en is een doelstelling voor het volgende schooljaar.

Scholing en financiën
Het streven is om in het nieuwe schooljaar cursussen te volgen, bij voorkeur door
de voltallige MR. Binnen de Salomo-groep worden jaarlijks cursussen aangeboden,
meestal gefaciliteerd door de GMR.
In het schooljaar 2017-2018 is geen gebruik gemaakt van het beschikbare budget.

Datum
Aldus opgesteld te Haarlem, d.d. 15-11-2018

