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Doel
Het doel van de medezeggenschap is het volgen van de schooljaarplannen in de ruimste
zin van het woord. We toetsen de voortgang van plannen, hebben zeggenschap in het
besluitvormingsproces, stellen daarbij kritische vragen indien nodig en helpen actief mee
te denken met suggesties en verbeteringen bij beleidsmatige processen.
MR en haar samenstelling
De oudergeleding heeft dit jaar bestaan uit: Jan-Hein Mieris en Nicole v/d Pasch. Beide
ouders hebben aangegeven te willen stoppen met hun werkzaamheden voor de MR. Er is
een oproep geplaatst in de nieuwsbrief zodat we deze vacatures weer in konden vullen.
We hebben twee ouders die zich bereid hebben gevonden toe te treden tot de MR. Dit
zijn Tonny Döbler en Marco Smulders. Zij nemen het stokje van Jan-Hein en Nicole over.
De teamgeleding bestaat uit Joyce Brand en Saskia Jansen. Ingrid Stokkermans heeft de
vergaderingen namens de directie bijgewoond.
Activiteiten in 2016-2017.
 Het schooljaarverslag is besproken en aangevuld n.a.v. de reacties van de MR.
 De taakverdeling binnen de MR is vastgesteld.
 Het regelement voor de MR is bepaald.
 De begroting van de MR is besproken.
 Er zijn suggesties gedaan richting de algemene directie over hoe zij een beeld.
kunnen krijgen van het reilen en zeilen op onze school.
 Het jaarverslag van de MR is besproken en vastgesteld.
 Zaken zoals hangjeugd op het plein, ongepast gedrag van ouders en een incident
op het schoolplein worden besproken. Ingrid licht toe hoe we hiermee omgaan.
 Tijdens verschillende vergaderingen hebben we het over de toekomst van de
KlimOp en de Theresia. Tot op heden heeft de gemeente nog geen besluit
genomen over eventuele nieuwbouw of verbouw.
 Het vakantierooster is besproken en goedgekeurd.
 De jaarbegroting van de school is gepasseerd. Voortaan wordt de begroting niet
meer per kalenderjaar maar per schooljaar opgesteld.
 Het ICT plan is besproken en toegelicht.
 De tevredenheidspeilingen zijn besproken.
 Het leesplan opgesteld door de taal- leescoördinator is besproken. Er is uitgelegd
hoe we de leesmotivatie en –prestaties van de kinderen stimuleren.
 De trendanalyses zijn besproken en er is uitgelegd welke verbeterpunten we aan
gaan pakken de komende tijd.
 Er wordt aangegeven dat het prettig is wanneer ouders geïnformeerd worden over
bijvoorbeeld het niet doorgaan van een gymles in de gymzaal. Dit is een aantal
keer voorgekomen, omdat de gymzaal ook soms voor andere doeleinden gebruikt
wordt.



Inspectiebezoek is teruggekoppeld. De inspecteur heeft de beleidstukken, kwaliteits
stukken en opbrengsten gezien. Hij is op klassenbezoeken geweest, heeft met
leerlingen, ouders en collega’s gesproken. Het inspectiebezoek heeft nieuwe normen
sinds drie maanden. Het is voortaan moeilijker om een goed te scoren. We hebben
op alle onderdelen een voldoende gekregen en op pedagogisch klimaat een goed.



Het groeiend aan kleuters op onze school en de manier waarop we daarmee
omgaan is uitgelegd.
De nieuwe opzet van het Carnavalsfeest is toegelicht. De MR is hier enthousiast
over.
Het werken met Snappet is toegelicht. Ook de koppeling met het stukje
eigenaarschap en betrokkenheid van de kinderen en de scholing die we daarvoor
volgen is besproken.
RI&E plan van aanpak is toegelicht.
Er wordt voor volgend jaar scholing voor de nieuwe MR-leden begroot, zodat zij
de mogelijkheid hebben zich te verdiepen in de rechten en plichten van een MR.
Instemming verleend aan de schoolgids.
Instemming verleend aan begroting en urenberekening voor schooljaar 20162017.
Instemming verleend aan het formatieplan voor 2016-2017.









MR en directie.
Een afgevaardigde van de directie is aanwezig bij de MR-vergaderingen en geeft
toelichtingen op ontwikkeling binnen het team of Stichting Leerrijk!.
MR en betrokkenheid van ouders.
Ouders worden op de hoogte gehouden van de bijeenkomsten en besluiten van de MR
d.m.v. het jaarverslag op de website.
In de schoolgids en op de website is vermeld wie de MR-leden zijn en dat deze personen
aangesproken kunnen worden over zaken die ouders op MR-niveau besproken willen
hebben. Het betreft schoolse zaken, geen individuele vragen. Wanneer dit het geval is,
wordt hetgeen besproken is door het betreffende MR-lid terug gekoppeld.
De MR-leden zijn soms op het schoolplein bereikbaar voor ouders. De teamgeleding is
natuurlijk op school bereikbaar.
MR en de GMR.
Middels de nieuwsbrief van de GMR worden wij op de hoogte gehouden van de lopende
zaken waar zij zich mee bezighouden. Bovendien kunnen wij de agenda vooraf inzien en
bepalen of we de GMR vergadering bijwonen.
We hebben twee stemmen uitgebracht voor nieuwe MR-leden, één stem voor Stephan
Pals en één voor Armand Schuffelers.
Overleg met het bestuur van Stichting Leerrijk.
Er is dit schooljaar een bijeenkomst geweest met de algemene directie. Tijdens deze
bijeenkomst is de toekomst op directieniveau en de fusie met de Theresia besproken.
Met dit beknopte verslag probeert de MR inzicht te geven in haar activiteiten. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar de MR-leden.

