Jaarverslag 2014 - 2015
Medezeggenschapsraad Adriaan Roland Holstschool Bergen

Bergen, 28 oktober 2015

Correspondentie: mrarhbergen@gmail.com

Inleiding
De Medezeggenschapsraad (MR) van de Vrije School Bergen moet krachtens zijn statuten ieder jaar een jaarverslag opstellen waarin hij verantwoording aflegt over zijn activiteiten. Met dit verslag voldoet hij aan die verplichting.

Samenstelling
Bij de start van het nieuwe schooljaar in augustus 2014 bestaat de MR uit
de volgende leden: Oberon Nauta (voorzitter), Frederik Wisselink (lid oudergeleding), Josefien van Geluk (secretaris, lid docentengeleding), Lupko Koetje (lid docentengeleding). In april 2015 wordt de oudergeleding versterkt
door Rogier Diepenmaat. In juli 2015 leggen Oberon en Frederik hun functie
van MR lid neer. Deze functies worden overgenomen door Roelandt van
Ierssel (nu voorzitter) en Audrey Kramer.
Josefien heeft onze MR tijdens het schooljaar 2014 – 2015 in de gemeenschappelijke MR (GMR) van de Ithaka stichting vertegenwoordigd. De GMR
stelt een eigen jaarverslag op.
Hoewel de directeur van onze school geen lid is van de MR is het gebruik
dat deze (een deel van) de vergaderingen bijwoont. Met het wegvallen van
Peter Valstar is niet gebroken met deze traditie en heeft Rob van Tricht in
zijn hoedanigheid van directeur a.i. alle bijeenkomsten van de MR bijgewoond.
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Activiteiten
De MR vergaderde in het schooljaar in totaal 8 keer. De belangrijkste activiteiten van de MR waren:
• In het najaar 2014 adviseerde de oudergeleding de directeur over de inrichting van het kleuteronderwijs. Dat deed zij door het opnieuw onder
de aandacht brengen van haar eerder uitgebracht formeel advies.
• De MR gaf een positief advies over de begroting.
• De MR adviseerde de directeur over het schoolbeleidsplan.
• De MR heeft in nauw overleg met de directeur een verantwoordingssystematiek voor de bestedingen van de ouderbijdrage uitgewerkt dat beter
inzichtelijk maakt hoe de ouderbijdrage feitelijk besteed wordt.
• De MR nam deel aan de GMR overleggen.
• De MR hield drie keer een ‘spreekuur oudergeleding MR’.
• De MR speelde wensen en vragen van ouders door aan de directeur en
koppelde – voor zo ver aan de orde – deze terug.
• De MR adviseerde de directeur over het zorgplan.
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