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1-10-2017 

In dit document doen wij als MR verslag van de activiteiten van de MR in het schooljaar 2016-2017.  

 

Rol MR 

De Medezeggenschapsraad (MR) is een officieel orgaan binnen de school, ingesteld op grond van de 

Wet medezeggenschap op scholen. De belangrijkste taak van de MR is het meedenken (in de vorm 

van verplicht advies of instemmingsrecht) over het beleid van de school. In de MR hebben drie 

leerkrachten en drie ouders zitting. De leden worden gekozen in verkiezingen die voor alle ouders 

respectievelijk leerkrachten open staan. Een deel van elke vergadering is bedoeld voor overleg met 

de directie (Hetty).  

Aanleiding voor dit jaarverslag 

Tussen de directie en de MR is een reglement vastgesteld waarin de verhoudingen en werkafspraken 

zijn geregeld. Dit reglement is te lezen op de website van de school. Een van de afspraken in het 

reglement is dat de MR jaarlijks een verslag maakt van de activiteiten in het afgelopen jaar.  

Samenstelling en vergaderingen 

De MR bestond in het schooljaar 2016-2017 uit Marjolein Beukers, Colette Bax en Jacqueline Stassen 

(leerkrachten) en Ellen van Dodewaard, Joris Knoben en Paul Verheijen (ouders). Ellen heeft haar 

lidmaatschap in april opgezegd en Joris is in juni opgevolgd door Bob Scheffer. Sinds 1 juli is Roland 

Baks als ouder toegetreden. De MR heeft in het schooljaar 2016-2017 zes vergaderingen gehouden.  

Inhoudelijke ontwikkelingen 

De MR heeft zich onder andere bezig gehouden met: 

- Kwaliteit van het onderwijs  

- Tevredenheidsonderzoek (POM) 

- Arbo-zaken 

- Formatie binnen de school 

- Ouderavonden 

- Klankbordgroepen 

- Ontwikkelingen binnen de Gemeenschappelijke MR (van Stichting Leijestroom) 

- Jaarplan MR 2017-2018 

Vooruitblik schooljaar 2017-2018 

De MR heeft aan het einde van het jaar 2016-2017 een beweging ingezet waarbij er planmatig en 

met goede onderlinge afspraken wordt samengewerkt met de schoolleiding op de onderwerpen die 

de MR aangaan. Hiertoe zijn relevante onderwerpen en besluiten in de tijd uitgezet. De MR wil zich in 

het schooljaar 2017-2018 in ieder geval bezig houdt met de kwaliteit van het onderwijs binnen het 

ingevoerde Unitonderwijs. Daarnaast ziet de MR als aandachtspunten de communicatie met ouders 

en leerkrachten en de samenwerking tussen de verschillende actoren binnen de school, waaronder 

de schoolleiding, de MR, de Oudervereniging, de ouders en de leerkrachten.  

Overig 



 

 

Op de internetsite van de school staan diverse documenten. Onder andere de vergaderdata, de 

verslagen van de vergaderingen en het reglement met afspraken tussen de directie en de MR. De 

vergaderingen van de MR zijn openbaar.  

Wij houden ons aanbevolen voor opmerkingen en suggesties naar aanleiding van dit verslag.  


