
MR jaarverslag 2016-2017                                    

 
Samenstelling 
Het schooljaar 2016 - 2017 bestond de Medezeggenschapsraad uit de volgende leden: 

 
Oudergeleding: 
Sandra de Moes                  Voorzitter 
Tanja van Leeuwen                     Lid 
Personeelsgeleding: 
Lenneke van Steijn                  (Roulerend) secretaris 
Etelka Combee                      (Roulerend) secretaris 

 
De MR heeft een jaar gefunctioneerd in deze samenstelling. Bij de start van dit schooljaar is Etelka 
Combee in de plaats gekomen van Bianca de Vries. Aan het einde van het schooljaar is Tanja van 
Leeuwen afgetreden. Patrick van der Laan zal volgend jaar deze taak op zich nemen. 
 
Bijeenkomsten. 
De MR heeft afgelopen jaar 6 keer vergaderd, waarvan 4 werkvergaderingen.  
Twee vergadering bestonden voor een deel uit een besloten gedeelte (voor de pauze) en een deel uit een 
open gedeelte (na de pauze). 
De werkvergaderingen en het besloten gedeelte wordt door de MR gebruikt om zaken voor te bereiden, 
zodat zij een actieve bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van beleid voor de school. O.a. het 
zorgplan is tijdens een van deze werkvergaderingen geheel doorgenomen. 
Het open gedeelte is voor alle ouders toegankelijk en de uitnodiging hiervoor ontvangt iedereen via de 
mail.  
 
Focus van de MR. 
Het afgelopen schooljaar lag de focus van de MR op communicatie, profilering van de school en het 
onderhoud van het gebouw. Aanleiding voor dit onderwerp was de ouder- en leerling tevredenheidspeiling 
in april 2016. Uit deze tevredenheidspeiling kwam naar voren dat ouders nog verbeterpunten zagen op 
het gebied van communicatie, op het onderhoud van de school en op regels en afspraken in en om de 
school.  
 
Ook was de profilering van de school een actiepunt, zeker omdat er rondom de school verschillende 
nieuwe wijken gebouwd werden.  
 
Suggesties vanuit de MR om dit te verbeteren: 
-Ouders van zorgleerlingen op de hoogte stellen van het plan van aanpak en de vorderingen van hun 
kind. 
-Klasbord gebruiken, zodat ouders zien wat er in de klas gebeurt. 
-Website vernieuwen en regelmatig nieuwe berichten plaatsen. 
-Folder maken en ronddelen in de nieuwe wijken. 
-Zorgen over het onderhoud van het gebouw aandragen bij het College van Bestuur 
 
Overige onderwerpen 
Andere belangrijke onderwerpen die dit jaar aanbod zijn gekomen: 
 
1. Jaarplannen onderwijsontwikkelingen 
De diverse jaarplannen (opbrengstgericht plannen van het onderwijs, verbetering rekenonderwijs in 
combinatie met invoeren/opfrissen IGDI, verbetering begrijpend lezen-onderwijs, plan van aanpak 
oudertevredenheidsonderzoek, methode invoering biologie/overzicht vervanging methodes alle 
vakgebieden, produceren en invoeren digitaal rapport in Parnassys, kwaliteitsimpuls school als gebouw) 
zijn door de MR bekeken en van input voorzien. 
 



4.  Schoolplan 2015 – 2019 
Het schoolplan is een wettelijke verplichting waarin de JvS beschrijft wat de plannen zijn voor de komende 
vier jaar (2015-2019). Tevens is hierin opgenomen hoe de kwaliteit geborgd wordt en hoe 
personeelsbeleid, financieel beleid en strategisch beleid uitgezet is.  
 
5.  Vakantierooster 
Het vakantierooster van 2017/2018 is goedgekeurd. De school volgt daarin het voorstel van de overheid. 
 
6. Formatie 
Ook de formatie is ter goedkeuring aan de MR voorgelegd en geaccordeerd. De JvS is gelijk gebleven in 
het aantal leerlingen, waardoor we konden starten met 6 groepen: groep 1/2, groep 3, groep 4, groep 5, 
groep 6 en groep 7/8.  
 
Verder zijn ook nog de schoolgids, het activiteitenplan en de begroting door de MR geaccordeerd. 
 
Wij kijken als MR terug op een jaar waarin we weer goede stappen hebben kunnen maken. Dit hebben wij 
bereikt middels een prettige samenwerking met elkaar en met de directie. 
  
 
 


