Jaarverslag MR Wirdumerdraai 2011 – 2012

Het afgelopen jaar kwam de MR 7 keer in vergadering bijeen.
Vanuit de ouders hadden Appie Wolterman en Jan Lahuis zitting in de MR.
De vertegenwoordiging vanuit het team bestaat uit Claudia Wubbeling en Hilly Brons.
Het afgelopen schooljaar is er door de MR leden veel tijd en aandacht besteed om het
fusietraject van de Wirdumerdraaischool met De Klimop uit Garrelsweer vorm te geven .
MR leden hebben samen met ouders zitting genomen in diverse werkgroepen om het
samenvoegen van beide scholen goed te laten verlopen.
Terugkijkend is er tijdens de vorige zakelijke ouderavond een belangrijke eerste stap gezet.
Op deze avond in november 2011 is er gestart met het maken van een inventarisatie van
datgene wat de ouders van de Wirdumerdraaischool belangrijk vinden en graag terug
zouden zien in de “Nieuwe school”.
Dit heeft, samen met een gelijkwaardige inventarisatie op de Klimop, de basis gevormd voor
een toekomst plaatje dat op een gezamenlijke avond in het dorpshuis in Garrelsweer
aangeboden is aan de projectleider die het samenvoegingstraject van beide scholen
begeleidt.
Op deze avond waren ook de besturen van beide onderwijsinstellingen aanwezig om het
Intentiebesluit tot samenvoeging van beide scholen te ondertekenen.
Omdat zorgvuldigheid voor snelheid gaat is de feitelijke samenvoeging van beide scholen
nog geen feit, maar wordt er in de Wirdumerdraaischool met ingang van september 2012
wel, onder één dak, les gegeven aan de kinderen van beide scholen.
Het realiseren van de daadwerkelijke fusie zal ook het komende jaar een groot onderdeel
zijn van de agenda van de MR vergaderingen.
In de vergaderingen van de MR was het begeleiden en bewaken van het fusietraject een
groot onderdeel, daarnaast kwamen natuurlijk ook de jaarlijks terugkerende onderwerpen
aan de orde zoals het vaststellen van het zorgprofiel , het schooljaarplan en de overige
schoolse zaken.
Medezeggenschapsraad Wirdumerdraai.

