Jaarverslag MR/SR RKBS De Bronckhorst: schooljaar 2017-2018
De MR/SR is dit schooljaar 6 keer als geheel bijeen gekomen.
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Inleiding
De volgende onderwerpen zijn behandeld tijdens de MR-vergaderingen van
RKBS De Bronckhorst gedurende het schooljaar 2017-2018.
Stakingen
De MR/SR heeft geen rol gespeeld in de staking op 5 oktober, maar heeft dit wel gevolgd
en gemonitord gezien de communicatie met ouders.
TSO
De start van het schooljaar 2017- 2018 vervolgden we de schooltijden en werkten we
voor het derde jaar samen met de TSO, met een middagpauze verdeeld over twee shifts.
We hebben het hele jaar de TSO gevolgd. Aan het einde van het schooljaar is de
prijsstelling geëvalueerd. Het bedrag dat is gehanteerd voor het schooljaar 2017-2018 ,
€ 92,50, was niet kostendekkend. In overleg is de prijs voor het schooljaar 2018-2019
vastgesteld op € 150,00. De directie heeft gekeken naar andere aanbieders, de voorkeur
bleef echter voor directie en MR uitgaan naar de huidige aanbieder.
Verkeer en situatie Kloosterplein
Markt op Kloosterplein
Er zijn vergevorderde plannen om de weekmarkt te verplaatsen naar het Kloosterplein.
De MR maakt zich zorgen om de verkeersveiligheid en staat derhalve niet achter deze
plannen. De eerdere inspanningen hebben echter niet mogen baten: de weekmarkt zal
met ingang van eind september 2018 verplaatst worden naar het Kloosterplein. Wel is
toegezegd door de gemeente dat er maatregelen worden getroffen om de
verkeersveiligheid te vergroten tijdens marktdagen.
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Begroting kalenderjaar 2018
De MR heeft kennis genomen van de samenvatting van de begroting 2018-2020 gedeeld
door de directie. De MR heeft enkele inhoudelijke vragen gesteld die door de directie
zijn beantwoord.
GMR
Frank Teuling heeft zitting in de onlangs geformeerde GMR van de fusiescholen van de
Sophia Stichting en de PCPO scholen. Deze GMR telt minder leden dat er scholen zijn. De
Bronckhorstschool bevindt zich derhalve in een luxe positie met dit directe lijntje tussen
GMR en MR/SR. Er is het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de fusie tussen de
Sophia Stichting en de PCPO-scholen.
Douchen na de gym
De directie heeft de MR gevraagd mee te denken over het wel/niet afschaffen van het
douchen na de gymles. De MR is akkoord gegaan met het afschaffen van het douchen na
de gymles.
Werving en toetreding nieuwe MR-leden
Er zijn voldoende MR/SR leden. Nanda zal de MR als ouder/voorzitter gaan verlaten.
Patricia zal ook afscheid nemen namens de ouders. De leden zijn nog steeds in
evenwicht en we gaan het nieuwe schooljaar met een kleinere samenstelling verder.
Slot
De MR/SR kijkt met voldoening terug op een constructief jaar.
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