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Samenstelling en taakverdeling:  

oudergeleding taak 
Laudy Hooiveld notulist 
Patrick van der 
Laan 

Lid bouwcommissie 

Rienette van de 
Pol 

Lid 
ondersteuningsplanraad 
Passend Onderwijs 

personeelsgeleding  
Etelka Combee  
Cornélie Koper voorzitter 
Maartje van 
Leuven 

 

 

Elke vergadering is de directie, in de vertegenwoordiging van Joost van Dijk,  deels of volledig 
aanwezig geweest. In verband met zwangerschapsverlof heeft Maartje van Leuven de laatste 
vergadering in mei niet bijgewoond. 

Vergaderingen:  

Het afgelopen jaar is de MR vijf keer bijeen geweest. De vergaderingen vonden plaats in de 
teamkamer van de Juliana van Stolbergschool. Voorafgaand aan de vergadering wordt een agenda 
opgesteld, waarbij elk lid agendapunten kan aandragen.  

Onderwerpen die in de MR zijn besproken: 

- Nieuwbouw: vanuit de MR is een afvaardiging geweest in de personen van Patrick en 
Cornélie om mee te denken in het gehele proces in het opstellen van een Programma van 
Eisen. Eind 2018 was dit afgerond en ligt dit bij de gemeente. 

- De Kanjertraining, een nieuwe methode voor sociaal-emotionele vorming, is onder de 
aandacht gebracht, waarbij kritische opmerkingen zijn geplaatst en die in het team zijn 
meegenomen. 

- Kwaliteitszorg op school: 

• Verbetertrajecten begrijpend lezen en rekenen zijn ingezet. 

• Zorgplan up-to-date maken. 

- Pilot focus-impulsklas: inzet op verbeteren van werkhouding, concentratie en/of sociale 
vaardigheden. Deze mogelijkheid wordt gefinancierd vanuit Passend Onderwijs en 
MeerPrimair en uitgevoerd op onze school door Maartje van Leuven en Els    (ambulant 
begeleider Passend Onderwijs) 

- Vernieuwing format activiteitenplan MR. 

- Oudertevredenheidspeiling: vervolgstappen besproken en hoe kunnen we in de toekomst 
zorgen voor een grotere respons. 



Overige onderwerpen: 

- Passend Onderwijs is een thema dat regelmatig terugkeert. Aangezien Rienette lid is van de 
OPR kan zij ons goed informeren over de laatste ontwikkelingen. 

- Financiën zijn besproken. Officiële instemming ligt bij de GMR. 

- Vakanties, jaarkalender en formatie zijn jaarlijks terugkerende onderwerpen in de MR. 

 

Tot slot: 

We kunnen als MR terugzien op een zinvol jaar, met een goede, constructieve samenwerking zowel 
onderling als met de directie. 

Een punt van aandacht blijft de communicatie naar de achterban, zowel ouders als team; op 
sommige punten kan dat nog verbeteren.  

Voor volgend schooljaar is het onderwerp ‘social media’ aangedragen.  

    


