Medezeggenschapsraad

Jaarverslag Medezeggenschapsraad
Elckerlyc International School en Elckerlyc Montessori School
Schooljaar 2016/2017

1. Inleiding
Dit is het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van Elckerlyc Montessorischool (DS) en
International School (IS) over het schooljaar 2016 - 2017.
Met dit verslag wil de MR de ouders, medewerkers en de directive informeren over de activiteiten
van het afgelopen schooljaar. Wij streven naar openheid en goede communicatie met alle
betrokkenen en we hopen dat dit verslag daartoe zal bijdragen.

2. Wie zijn de leden van de MR?
In het schooljaar 2016 - 2017 kende de MR de volgende leden:
Medewerkers:
Inez du Preez – International School
Ali Butler – International School (secretaris)
Selma Gallacher – Montessori School
Marian de Lange – Montessori School
Ouders:
Evelyne Baillergeau – International School
Saira Naim – International School
Mirjam Muller – Montessori School (voorzitter)
Hans van Dijk – Montessori School

3. De GMR
Elckerlyc is samen met vier andere scholen onderdeel van de stichting Montessori Onderwijs ZuidHolland. De stichting kent een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die zich
bezighoudt met alle zaken die de hele stichting betreffen. Elke school heeft een eigen MR voor de
onderwerpen die specifiek voor die school gelden. Elckerlyc heeft recht op twee vertegenwoordigers in de GMR. Het grootste deel van dit schooljaar was Amra Milasinovic, ouder DS, de
enige vertegenwoordiger. Tegen het eind van het jaar vulde Inez du Preez, leerkracht IS, de vacature
in.

4. Vergaderingen van de MR
De MR vergaderde dit jaar negen keer. Daarnaast was er een trainingsavond, gevolgd door een
tweede na de zomervakantie, en een bijeenkomst met een presentatie over een voorstel voor een
nieuw privacy reglement.
Aan het eind van vorig schooljaar vertrokken veel van de toenmalige leden uit de MR, omdat hun
termijn was afgelopem. De MR begon daarom schooljaar 2016 – 2017 met vijf nieuwe leden. Voor
een goed begrip van functie en doel van de MR als vertegenwoordiger van ouders en medewerkers

mr.elckerlyc.leiderdorp@gmail.com

van Elckerlyc werd een trainingsavond georganiseerd, bekostigd door de overheid. Die vond plaats
in januari 2017 met een follow-up in september in aanwezigheid van Paul Mos,

5. Onderwerpen
De MR heft tijdens zijn vergaderingen veel onderwerpen besproken. Soms ging het om
onderwerpen waarbij goedkeuring door de MR vereist is, soms ging het om advies. Jaarlijks
terugkerende onderwerpen zijn de schoolgidsen en jaarplannen van DS en IS en de ouderbijdrage.
Daarnaast kunnen zowel de directeur als de MR zelf onderwerpen aan de orde stellen.
Dit jaar heeft de MR het privacy beleid besproken, advies uitgebracht over een meer eigentijdse
viering van Sinterklaas, de uitkomst van het tevredenheidsonderzoek, de invoering van iPads en
Chromebooks, opvang in de lunchpauze, en de regionale vervangingspool bij ziekte van
leerkrachten.
Integratie tussen DS en IS was een ander onderwerp van gesprek. Het lijkt de MR interessant na te
gaan of er onder ouders belangstelling bestaat voor het opzetten van een integratie bevorderende
commissie met als doel naschoolse activteiten te (laten) organiseren, waarbij kinderen van beide
scholen elkaar kunnen ontmoeten. Een uitnodiging hiervoor is verzonden aan de ouders. In het
nieuwe schooljaar zal met belangstellenden gesproken worden.
Tenslotte is de MR geinformeerd over de intentie tot fusie van de Stichting Montessori Onderwijs
Zuid-Holland met de Stichting Protestant Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp (PCBO).

6. Tenslotte: communicatie!
De MR hecht veel waarde aan goede communicatie met ouders en leerkrachten. De MR is
bereikbaar op verschillende manieren. Een mailtje naar mr.elckerlyc.leiderdorp@gmail.com levert
altijd een reactie op. Een MR-lid persoonlijk aanspreken is natuurlijk ook mogelijk. Informatie over
de leden, met foto’s, is te vinden bij de hoofdingang. De verslagen van de vergaderingen zijn
beschikbaar een paar dagen na elke vergadering. De vergaderingen zijn trouwens openbaar. Wie wil
kan de vergaderingen bijwonen en krijgt de gelegenheid iets in te brengen.
Belangrijke conclusie van de twee trainingsavonden is dat de MR zich wil inspannen om een actieve,
zichtbare en open raad te zijn. We zullen ons constructief opstellen tegenover alles wat van de kant
van directie en graag ook van ouders en medewerkers op ons af komt.
Aan het begin van schooljaar 2017 – 2018 verwelkomen we als nieuw lid Maena Gambaiani. Zij
vertegenwoordigt de ouders van de IS. Amra Milasinovic stopt als lid van de GMR. Mirjam Muller
neemt haar plaats in de GMR in en draagt het voorzitterschap van de MR over aan Hans van Dijk.
Is er een onderwerp dat u graag op de agenda van de MR wilt hebben, aarzel dan niet om contact
op te nemen. Wij zullen ons naar beste vermogen inspannen om de belangen van ouders en
medewerkers bij een goede school te behartigen.
Leiderdorp, October 2017
Namens de Medezeggenschapsraad van Elckerlyc Intenational School en Elckerlyc Montessori
School,
Ali Butler, secretaris
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