Jaarverslag MR 2017-2018.

De MR heeft zich vooral bezig gehouden met:


Het invoeren van het continurooster, met ingang van dit schooljaar werken we met een
rooster van vijf gelijke dagen. Groep 1 t/m 4 heeft één middag vrij. Per schooljaar 2023-2024
zijn er gelijke schooltijden voor alle groepen mogelijk. Alle kinderen hebben dan in hun
basisschoolperiode voldoende uren gedraaid.



Het schoolondersteuningsprofiel is besproken.
Met dit document brengt de school in beeld welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen
bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze
school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk.
Het profiel is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de MR
is het profiel door ons schoolbestuur vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt
onderdeel uit van ons schoolplan. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en
getoetst.
De formatie van het schooljaar 2018/2019 is besproken en goedgekeurd.
De vakantieregeling voor het schooljaar 2018/2019 is besproken en goedgekeurd.
De MR heeft deelgenomen aan een ouderavond rond de sociale veiligheid op school.
De verkeersveiligheid rondom school is besproken en daarvoor zal een werkgroep worden
opgericht. Wilt u zitting nemen in deze werkgroep dan bent u van harte welkom.






Schoolzaken:




Er is afscheid genomen van juf Liesbeth ten Kate en Juf Wendy van der Schuit.
Juf Klazien Hengst, juf Trees Hettinga en Meester Alex vd Werf zijn als nieuwe leerkracht
begonnen bij it Bynt.
Greidhoeke goes onderwijs is afgesloten met een uitzwaaimoment in de greiden bij Weakens

Schema van aftreden MR it Bynt vanaf november 2018
2018 Hillie Ypma (personeelsgeleding)
2019 Lammert Kingma (oudergeleding)
2020 Bernarda Wijnia (personeelsgeleding)
2021 Nynke Bokma (oudergeleding)
OMR:
Twee keer per jaar vergadert de MR van ons onderwijsteam 7. Daar worden schooloverstijgende
zaken besproken.








Het afgelopen schooljaar is er gesproken over de opheffingsnorm voor de verschillende
scholen na de gemeentelijke herindeling.
De schoolgids is besproken en goedgekeurd.
De begroting van het OT is doorgenomen
De visie en ambities van het OT zijn besproken.
De formatie en vakantieregeling zijn besproken
De structuur van de OMR is vastgelegd en besproken.

