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Afgelopen schooljaar heeft de MR zich vooral bezig gehouden met:
De vernieuwde schoolgids
De directie van De Sluis heeft de schoolgids zeer grondig herzien en het resultaat is ter instemming en
goedkeuring voorgelegd aan de MR. Aangezien het resultaat zeer geslaagd is instemming verleend.
Scholingsplan Personeel 2018-2019
Dit is een jaarlijks terugkerend plan waarin de scholingsbehoefte van de personeelsleden in kaart is gebracht
inclusief de bijbehorende kosten. Het feit dat de diversiteit in de te volgen opleidingen en de interne kennisoverdracht na het volgen van een opleiding/cursus is meegenomen maakt dit een goed doordacht plan en
instemming is verleend.
Het formatieplan
Ook dit is een jaarlijks terugkerend item. De directie heeft het plan toegelicht en vervolgens is er door de MR
instemming verleend.
Er is veel gesproken over de werkdruk en werkdruk verlagende maatregelen. In overleg en samenspraak
met het team is er een plan opgesteld over het aanwenden van het extra budget dat hiervoor is bepaald van
overheidswege. De MR is hierin goed geïnformeerd door de directie en heeft hierin mogen meedenken.
Verder is er aandacht geweest voor het schoolrapport van de onderbouw van de Sluis. De wens is uitgesproken om dit rapport te digitaliseren. De beta-versie is recent aangeboden aan de directie en het team. De
verwachting is dat dit rapport in de aankomende rapport ronde in gebruik zal zijn en dit zal de betrokken
docenten veel tijd besparen.
Ook is de werkwijze van de MR gewijzigd; de leden zijn portefeuillehouders met ieder een aantal zaken in de
portefeuille die in actie komen wanneer hun onderwerp aan de orde komt. Zo is ouderbetrokkenheid een
belangrijk actiepunt geweest afgelopen jaar. Wie de portefeuillehouders per onderwerp zijn is na te lezen in
de notulen.
De MR zal een activiteitenplan voor het komende jaar opstellen. Het komende jaar gaat de MR zich onder
andere bezig houden met het Professioneel Statuut, de overgang van groep 2 naar groep 3 en de invulling
van de creatieve vakken. Ook wordt de verdeling van de portefeuilles geëvalueerd.

Samenwerking Directie/MR
Gedurende het afgelopen jaar is de directie bij een deel van alle vergadering aanwezig geweest. Dit om
zaken te delen maar ook zeker om zaken toe te lichten. Er zijn afspraken gemaakt over het van te voren
delen van de agenda, het tijdig aanleveren van instemming en adviesverzoeken en dit maak dat de samenwerking sterk is verbeterd. Ook is er zeer regelmatig informeel overleg geweest tussen de directie en de
voorzitter van de MR.

Afgelopen schooljaar is de MR o.a. over de volgende zaken geïnformeerd:


Ouderbetrokkenheid 3.0




Traject professionele cultuur
Prestatie/evaluatie methodiek personeel
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Verdere werkzaamheden van de MR:
Sollicitatiecommissie
Ook het afgelopen jaar hebben leden van de oudergeleding van de MR op verzoek van de directie deelgenomen aan sollicitatiegesprekken voor de invulling van diverse vacatures.
Samenwerking Oudervereniging
De vraag hoe ouders enthousiast en betrokken te krijgen speelt voor zowel de MR als de oudervereniging.
Zo is besproken dat het gezamenlijk informeren van ouders over de aanwezigheid en werkzaamheden wellicht een positief effect heeft op de betrokkenheid. Deze gezamenlijke aanpak zal in de aankomende periode
zonder meer een vervolg krijgen.

Ouder- en personeelsgeleding MR
Er zijn geen nieuwe ouder gestart in het afgelopen jaar. Per 17 oktober 2018 zullen Marjolijn Peteri en Marcel Pap aftreden. Er zijn dus op dit moment 2 vacatures voor geïnteresseerde en betrokken ouders.
Jacqueline Prins heeft De Sluis helaas verlaten en Katinka Veen heeft vervroegd haar plek in de personeelsgeleding overgenomen.
Tineke Veldhuizen was de vertegenwoordiger van De Sluis in de GMR maar zij is recent gestart op een andere school en heeft De Sluis verlaten. Dhr. Yassine Anachrouch zal de vrijgekomen positie in de GMR
overnemen en de belangen van De Sluis in de GMR gaan behartigen.
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