
 

Thema’s en onderwerpen schooljaar 2015/2016 

 

In het schooljaar 2015-2016 hebben we – naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen -  de volgende zaken 

besproken en opgepakt. 

Schoolgids: De MR heeft de directeur ondersteund bij de herindeling van de hoofdstukken en de opmaak van 

de schoolgids. De hoofdstukken zijn logischer gegroepeerd, en het is mogelijk om vanuit de inhoudsopgave 

door te kl ikken naar een hoofdstuk. 

CAO en werkrooster: in 2014-2015 is  een nieuwe cao ingevoerd die beoogde om de werkdruk te verlagen. De 

PMR (personeelsgeleding van de MR) heeft onderzoek gedaan naar het effect van de nieuwe cao. Daaruit 

kwam de ervaring dat de cao niet werkdrukverlagend werkt voor het team. Dit werd mede veroorzaakt 

doordat de s tudiedagen te veel waren ingevuld en verkeerd ingepland. De PMR ziet voortaan toe op een juiste 

planning. 

Vertegenwoordiging balletschool: vanuit de oudervereniging van de balletschool kwam het verzoek om over 

een aantal punten frequenter te worden geïnformeerd, en om actief mee te denken over zaken die (ook) de 

ba l letschool aangaan. We hebben gekozen voor een pragmatische oplossing: een lid van de oudervereniging 

van de balletschool heeft steeds agenda en stukken ontvangen van de MR-overleggen en ti jdens de 

overleggen een actieve inbreng gehad. Deze aanpak heeft in de praktijk zijn nut bewezen, alle betrokkenen 

waren tevreden over het resultaat. 

Jaarplan: de MR-leden hebben een jaarplan voor het schooljaar 2016-2017 gemaakt, waarin ook een kalender 

met vergaderdata en onderwerpen is opgenomen. Het jaarplan is te vinden op de website van de 

Olympiaschool. 

(Huishoudelijk) reglement: Het reglement i s ge-update en er is een huishoudelijk reglement opgesteld. 

GMR: De MR is  vertegenwoordigd in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Daar worden 
bes lissingen genomen over bovenschoolse zaken. Dit schooljaar bijvoorbeeld over het in eigen beheer nemen 

van de ARBO-dienst, de plannen over de huisvesting die onder verantwoordelijkheid van de Stichting komt, 
over passend onderwijs en diverse andere zaken. 

Samenwerking met de Ouderraad: In het schooljaar 2015/2016 hebben MR- en OR-leden vi jf keer gezamenlijk 

overlegd om ideeën uit te wisselen en de rol en taak van OR en MR scherper te krijgen. Er i s gesproken over 

onder andere instroom en uitstroom van leerlingen en voor het thema educatief partnerschap is een 

samenwerking gestart.  

Educatief Partnerschap: er i s  – in samenwerking met de OR - een start gemaakt met het concreet maken van 

hoe educatief partnerschap kan worden vormgegeven op de Olympiaschool. Tijdens de thema-avond is door 

ouders en leerlingen gereageerd op een aantal stellingen. De reacties worden meegenomen in een nog op te 

s tellen plan. 

Samenstelling MR schooljaar 2015-2016 

 
Naam Geleding Rol Aftredend 

Henny Corten Ouders Voorzitter Juni 2017 
Marleen Journée-Gilissen Ouders Secretaris Juni 2018 

Klaas Laan Personeel MR-lid  

Annemieke Ludemann Personeel MR-lid  

Saskia Oelen Personeel MR-lid  

Linda van der Weg Ouders  MR-lid/GMR-lid Juni 2018 

De MR-leden zijn zeven keer bij elkaar gekomen.  

Op verzoek van de MR is directeur Marjan de Smit aanwezig geweest bij de MR-
vergaderingen om een toelichting te geven op door haar ingediende s tukken die op de 

agenda staan, of op punten die door de MR zijn aangedragen.. 

Bart Wol les vertegenwoordigt de oudervertegenwoordiging van de balletschool. Hij 
ontvangt de agenda en de s tukken en is aanwezig bij MR-vergaderingen om input te geven 

en mee te discussiëren namens de ouders van de balletschool. 

Jaarverslag 2015-2016 

Medezeggenschapsraad Olympiaschool 
23 januari 2017 

Jaarlijks terugkerende onderwerpen 

Ook in het schooljaar 2015-2016 s tonden de volgende onderwerpen op de agenda van het 

overleg met de directeur van de Olympiaschool: 

  Jaarplan (adviesrecht); 

  Schoolgids (oudergeleding instemmingsrecht); 

  Thema-avond voor ouders (meedenken en –organiseren); 

  Jaarverslag (adviesrecht); 

  Begroting (adviesrecht); 

  Schoolondersteuningsplan (adviesrecht); 

  Schoolformatieplan (personeelsgeleding instemmingsrecht); 

  Jaarkalender (adviesrecht). 


