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1) Inleiding
Het jaarverslag van de medezeggenschapsraad(MR) is een korte weergave van de
onderwerpen die de MR in het schooljaar 2017-2018 heeft behandeld.
Op grond van artikel 7 van de wet medezeggenschap scholen is de MR verplicht verslag uit te
brengen van haar werkzaamheden. Het jaarverslag is bestemd voor iedereen die bij de
Pancratiusschool betrokken is.
2) Taken MR
De school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.De raad bestaat uit ouders en
personeel.
De MR behartigt de belangen van alle betrokkenen bij de school.
De MR houdt zich bezig met vraagstukken/onderwerpen die een groot deel van de school
aangaat.
Vragen/problemen die betrekking hebben op een individu horen bij de docent.
Bij de MR kunnen geen anonieme klachten/vragen gemeld worden.

De MR denkt met de directie mee over belangrijke schoolzaken zoals het formatieplan en
het overblijven.
In de wet medezeggenschap op scholen(WMS) staat omschreven bij welke onderwerpen de
directie van de school de MR om advies of instemming moet vragen.
3) Samenstelling
Oudergeleding:
Pamela Riezebos

Marijtje Noordeloos
Lydia van Marle
Personeelsgeleding:
Annemarie Roemer
Alexandra Baas
Saskia Schriel

4) De MR heeft in 2017-2018 zes keer vergaderd.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

5) Behandelde onderwerpen en besluiten
Hieronder een overzicht van de belangrijkste onderwerpen.

Schoolgids
In de schoolgids staat informatie over alle zaken waarmee ouders en leerlingen te maken
krijgen.
De schoolgids is samen met directie besproken.
Eventuele wijzigingen zijn doorgevoerd.
De MR stemt in met de schoolgids.

Schoolontwikkelplan
In het schoolontwikkelplan legt de school vast op welke terreinen zij zich wil ontwikkelen.
De personeelsgeleding geeft een toelichting over de doelen.
De MR stemt in met het schoolontwikkelplan

Schoolbegroting 2018
De directie geeft uitleg over de schoolbegroting.(2018)
In november wordt de begroting goedgekeurd door de stichting(SKO West Friesland)
De MR kan advies uitbrengen.

Vakantierooster
De MR stemt in met het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019

Formatieplan
De MR heeft advies gegeven over het formatieplan.
Het advies is overgenomen door de directie en de MR heeft het formatieplan goedgekeurd.

Vormgeving gezonde school
De MR heeft de plannen bekeken voor de ontwikkeling van het nieuwe schoolplein.
Het doel is het plein gezonder en uitdagender maken.

Arboplan

Het ontruimingsplan blijft ongewijzigd.

