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Afgelopen schooljaar is er een wisseling geweest in de oudergeleding van de MR. Als nieuw
lid konden we P. H verwelkomen. Ook de afgevaardigde van de GMR is gewijzigd. De heer V
heeft zijn taken overgedragen aan mevrouw E. M.
Er is een audit commissie geweest van OBO. Zij hebben de school doorgelicht. Er is een
rapport van binnen gekomen. Zij waren erg positief en vonden dat er op de Wingerd een
positieve sfeer voelbaar was.
Er zijn ook punten waar aanbevelingen op gekomen zijn.
Deze punten zijn in de marap verwerkt.
Er is besloten om zonnepanelen op de school te leggen. Hierdoor zal de energierekening
drastisch omlaaggaan!
Er is op school een inval protocol opgesteld waarmee de mr heeft ingestemd, over hoe om
te gaan met de leerlingen van een zieke leerkracht.
De personele begroting en materiële begroting zijn doorgesproken en goedgekeurd door de
mr.
Wet op de privacy is op 25 mei ingegaan. Bovenschools is er iemand aangesteld die dit gaat
begeleiden. Ook in de mr zullen we hier aandacht aan blijven besteden.
Vanuit de overheid is er 50.000 euro gekomen voor werkdrukvermindering. Hier is een plan
voor opgesteld hoe we dit bedrag het beste in kunnen zetten. De mr heeft dit plan
goedgekeurd. Er is ruimte voor een fulltime onderwijs assistente en een leerkracht voor eén
dag voor extra ondersteuning
Vanuit de mr komt de vraag: hoe gaan we om het het stijgende leerlingenaantal? Dit
onderwerp komt volgend schooljaar terug op de agenda.
Er was aan het eind van het schooljaar veel onrust over de samenwerking met de
Kobergroep op onze school. Obo wil bij iedere locatie een IKC gaan vestigen in eigen beheer.
Vooralsnog zijn wij heel tevreden over de samenwerking met de Kobergroep en is het
contract met hun verlengd. Deze ontwikkelingen blijft de mr volgen.
De directeur: de heer Breugelmans heeft in juni afscheid genomen van onze school. Hij is
met pensioen gegaan. We hebben dit uitbundig gevierd samen met alle kinderen, team,
ouders en verdere genodigden.
Er zijn sollicitatiegesprekken geweest waar ook een afgevaardigde van de mr bij aanwezig is
geweest. Voor de aanstelling van twee onderwijs assistentes, een nieuwe leerkracht voor
groep 7, een lio stagiaire en enkele vervangende leerkrachten wegens ziekte en verlof.
De laatste bijeenkomst was informeel. We hebben een gezellige avond gehad met walking
dinner in Breda.

