Jaarverslag Medezeggenschapsraad Pius X
2015-2016
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de
Medezeggenschapsraad (MR) van de R.K.
Basisschool Pius X over de periode
september 2015 – september 2016.
In dit jaarverslag beschrijven wij in hoofdlijnen
waar we ons het afgelopen schooljaar mee bezig
hebben gehouden.

Samenstelling MR
Door de verdeling van de MR in een personeelsgeleding en een oudergeleding
vertegenwoordigen de MR leden een eigen achterban: de personeelsgeleding
vertegenwoordigt het personeel en de oudergeleding vertegenwoordigt de
leerlingen/ouders.
Het aantal leden van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. In het
geval van de Pius X zijn dat 6 raadsleden: 3 leerkrachten en 3 ouders.

Boven, van links naar rechts
Dhr. Robert Mentink (ouder), mevr. Ellen DuvigneauLeferink (personeel – notulist), mevr. Gerti Brevink
(ouder - voorzitter) en
mevr. Hilde Klumpers (personeel – secretaris)
Beneden, van links naar rechts
Dhr. Ard Somsen (ouder – penningmeester) en mevr.
Roos van Nellestijn (personeel)

Verkiezingen
Roos van Nellestijn en Ard Somsen waren aftredend in het schooljaar 2015-2016.
Roos van Nellestijn heeft de maximale periode van 9 jaar zitting in een MR volgemaakt en is daarom niet
meer verkiesbaar voor een volgende periode. Ard Somsen heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld.
In het schooljaar 2016-2017 neemt Anita Eijsink zitting in de MR namens het personeel. Ard Somsen is
opnieuw benoemd om de leerlingen en ouders te vertegenwoordigen.

Waar hebben we ons in 2015-2016 onder meer mee
beziggehouden?
Tevredenheidsonderzoek
Ieder gezin op de Pius X heeft een
tevredenheidsonderzoek ingevuld. De respons was vrij
laag. We hebben de waarde van dit onderzoek besproken
met de directeur.
Benoeming nieuwe directeur
In maart 2016 is Bianca Kiffen benoemd tot directeur van
de Pius X. Wij hebben onze bijdrage geleverd in het
selectieproces om tot deze benoeming te komen.
Informatiebrochure nieuwe ouders
De vorig schooljaar geïntroduceerde informatiebrochure
voor nieuwe ouders is verbeterd.
Financiële plaatje
In dit schooljaar dachten we het budget van de
MR uit te geven. Wat we niet uitgeven komt
ten gunste van de school. Aan het eind van
schooljaar 2015-2016 is € 232,99
teruggeboekt op de rekening van de school.
We zoeken nog een nuttige bestemming voor
dit geld, iets waar de leerlingen direct wat aan
hebben.

Onderhoudsplan van de school
In onze school is het afgelopen jaar veel geïnvesteerd. Als
MR hebben we vinger aan de pols gehouden door ons
regelmatig te laten informeren over de planning en de
stand van zaken.
Tussenschoolse opvang (TSO)
De TSO via Het Iemenschoer liep af. Samen met de
directeur hebben we gezocht naar een goede opvolging.
Die hebben we gevonden in TSO Haaksbergen.

Tot slot
We hebben ons het afgelopen jaar vol overgave ingezet voor onze school. Het komende jaar verwachten
we met net zoveel enthousiasme de zaken op te pakken die aan ons worden voorgelegd.
Iedere ouder kan en mag zijn/haar mening en/of ideeen kenbaar maken bij de MR. Heeft u vragen,
problemen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. Onze gegevens vindt u in de schoolgids,
maar ook op www.piusx.eu. Natuurlijk kunt u ons ook aanspreken in en om de school. Wij verwachten de
belangen van iedereen zo goed mogelijk te blijven behartigen zodat de Pius X een kwalitatief goede
basisschool blijft met een veilig en uitdagend leer- en werkklimaat!
Graag willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.
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