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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van kbs Helder Camara voor het
schooljaar 2017-2018. In dit jaarverslag beschrijft de medezeggenschapsraad in hoofdlijnen
waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het jaarverslag start
met een algemene beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van een
medezeggenschapsraad. Vervolgens wordt de samenstelling van de medezeggenschapsraad
in het afgelopen schooljaar in het kort toegelicht. De kern van het verslag is de beschrijving
van de belangrijkste onderwerpen die in de medezeggenschapsraad aan de orde zijn
geweest.
Wat doet de medezeggenschapsraad?
Iedere schoolbestuur is verplicht een medezeggenschapsraad te faciliteren. Dat is vastgelegd
in de wet (WMS). De medezeggenschapsraad is een orgaan gericht op medezeggenschap, op
inspraak. De medezeggenschapsraad bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend
personeel en ouders. De medezeggenschapsraad overlegt met de directie van de school over
verschillende zaken, zoals: verbeteringen in het onderwijs, de invoering van ICT middelen en
de veiligheid op school.
De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de
medezeggenschapsraad om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies
mag de medezeggenschapsraad alleen haar mening geven, instemming betekent dat de
medezeggenschapsraad en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft
instemming van de medezeggenschapsraad nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan,
formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn
(Arbo).
Samenstelling
Zoals aangegeven bestaat de medezeggenschapsraad uit leerkrachten en ouders. De directie
maakt geen onderdeel uit van de medezeggenschapsraad, maar neemt wel deel aan de
vergaderingen. In de medezeggenschapsraad kunnen minimaal 4 leden ( 2 oudergeleding en
2 personeelsgeleding) en maximaal 8 leden zitten. De medezeggenschapsraad van de kbs
Helder Camara bestaat uit 6 leden, 3 personeelsleden en 3 ouders.

Oudergeleding
Jeroen Fijneman

Aftredend
december 2015

september 2019
(herkiesbaar)

Karin Sohier

september 2018

september 2022 (Niet
herkiesbaar)

Sanjo Lehmann (voorzitter)

december 2015

september 2019 (Niet
herkiesbaar)

Personeelsgeleding
Anita Elshout

Aftredend
september 2018

september 2022 (niet
herkiesbaar)

Marlies Euler

september 2016

september 2020
(herkiesbaar)

Welmoed Rozendal

september 2015

(secretaris)

september 2019
(herkiesbaar)

Vergaderingen
De medezeggenschapsraad is in het schooljaar 2017-2018 zeven maal bijeengekomen. De
agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hebben met
actuele ontwikkelingen op school, de besluiten uit de GMR en de lopende meerjarige
veranderingsprojecten. Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een aantal
onderwerpen waarvoor de medezeggenschapsraad haar formele instemming moet geven,
zoals de financiële begroting en de samenstelling van de schoolgids.
Onderwerpen 2017-2018 die o.a. aanbod zijn gekomen:













Verkeerssituatie rondom de school;
Koersplan kbs Helder Camara 2018-2021;
Nieuwe gesprekcycli en oudervertelgesprekken;
Communicatie-uitingen kbs Helder Camara;
Risico Inventarisatie en Evaluatie;
Instemming vakantierooster 2018-2019 en studiedagenplanning 2018/2019;
Begroting en investeringsbegroting kbs Helder Camara 2018/2019;
Scholen op de kaart (vervanging schoolgids);
Profilering kbs Helder Camara;
Protocol indelen groepen;
SWOT analyse ten behoeve van Koersplan;
Muziek en Engels op school;






Status Eureka en Minerva;
Werkdrukonderzoek Kbs Helder Camara;
CITO tussenresultaten rapportage Leren van Data;
Ouderbetrokkenheid.

