Jaarverslag MR CBS de Linge schooljaar 2017-2018
De MR bestaat uit 4 leden en een klankboordgroep, deze personen zijn:
Personeelsgeleding:
- Marleen de Ridder
- Corien Kwekkeboom
Oudergeleding:
- Hans Cappon
- Serge Laroes
- Marc Bomer (KC raad)
Klankboordgroep:
- Christa Rottier
- Pieternel Steketee
- Arian Koman
De MR heeft het afgelopen schooljaar 4 keer vergaderd. Deze vergaderingen vonden plaats op:
1. 2 november 2017
2. 1 februari 2018
3. 19 april 2018
4. 14 juni 2018
Tijdens deze vergaderingen zijn er verschillende adviezen en goedkeuringen gegeven. Elke vergadering werd ook
bijgewoond door Ellemijn van Waveren, schooldirecteur.
Ook dit jaar waren er weer een aantal ‘routine’ agenda punten, zoals:
- De formatie
- Het jaarplan
- De vakantieplanning
- Het scholingsplan
- De begroting.
Deze zijn allemaal uitgebreid besproken en akkoord bevonden.
Ook waren een aantal zaken die voor dit jaar uniek waren. Zo waren de volgende onderwerpen:
- De vorming van een IKC raad met een eenvoudig KC reglement.
- De nationale stakingsacties.
- Het vereenvoudigen van de schoolgids
- De borging van de communicatie met ouders
- Evaluatieverzoek mbt bestuursfusie Nobego met Alpha scholengroep.
Het evaluatieverzoek mbt de bestuursfusie hebben we gedaan aan de GMR. Vanuit deze partij kwam de vraag
waarom. Als argumentatie hebben we aangedragen dat er wordt geconstateerd dat de bestuursfusie effect heeft op
de dagelijkse praktijk in de school. Daarnaast achten wij het normaal dat na een fusie men evalueert hoe alles is
verlopen. Voorbeeld hoe het niet blijkt te werken is de te grote werkgroep IT. Ook willen wij graag vernemen hoe
het is gesteld met de identiteit en het invalkrachtenbeleid.
Facet zal, in alle waarschijnlijkheid, in 2019 ook bij Albero komen. Wij achten het logisch dat er eerst wordt
geëvalueerd hoe deze fusie is verlopen alvorens een volgende fusie te starten.

De nationale acties troffen dit schooljaar ook de Linge. Wel is er getracht zo veel mogelijk iedereen vooraf op de
hoogte te stellen zodat maatregelen getroffen konden worden. Verder kunnen we stellen dat het schooljaar 20172018 zonder al te veel bijzonderheden is verlopen. Ondanks alles fusieperikelen ziet het er voor de Linge dan ook
goed uit. De MR zal zich hiervoor dan ook blijven inzetten.

