JAARVERSLAG MR 2015/ 2016
MR-leden:
Namens de leerkrachten: Willy Grondhuis, Wille Peeters, Francé Toemen.
Namens de ouders: Ronald v.d. Laar (voorzitter), Stephan Matthee (opvolger
Angeline), Dorthe de Jong (secretaris).
MR heeft afgelopen jaar 6x vergaderd. Namens de directie hebben Anja Jansen en
Joost Martens de MR-vergaderingen bijgewoond.
In hoofdlijnen zijn de volgende onderwerpen afgelopen schooljaar in de MR aan de
orde geweest:
Nieuwe directie
 Anja Jansen en Joost Martens zijn het jaar enthousiast begonnen. Zij werden
goed ontvangen.
Nieuwe CAO
 Knelpunten zijn besproken en lange termijn strategie is uitgezet. E.e.a. is
teruggekoppeld in MR.
GMR
 Verslagen GMR zijn gelezen. Belangrijke punten zijn doorgesproken.
 MR heeft deelgenomen aan GMR-bijeenkomst op 13 oktober jl.
Infoavond
 Is goed verlopen. Veel input van ouders verkregen. Terugkoppeling heeft
plaatsgevonden in MR en is naar ouders gecommuniceerd of op de agenda
geplaatst voor het komend schooljaar.
Open Dag
 MR heeft via posters en website bekendheid gegeven aan ouders m.b.t.
leden, doelstellingen etc.
 Nieuwe ouders hebben flyer ontvangen in infopakket.
Klimaat
Het klimaat in de lokalen is nog niet optimaal. Er wordt een advies opgesteld.
Op basis daarvan wordt e.e.a. verder opgepakt.
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Ambitiegesprek Raad van Bestuur
 Ambitiegesprek is goed verlopen. Doelen zijn herschreven en vertaald naar
concrete acties voor het MT. Deze zijn in MR teruggekoppeld.
Aanpassing schooltijden
 Om aan wettelijke eisen te voldoen moeten schooltijden worden aangepast.
Er is een infoavond georganiseerd. MR heeft enquête onder ouders
afgenomen.
 Mede op basis van voorkeur ouders is gekozen voor Hoorns Model.
 Dit is verder uitgewerkt door MT.
Begroting, formatie en vakantierooster nieuwe schooljaar
 Zijn vastgesteld en goedgekeurd door MR.
Risico inventarisatie en evaluatie
 Er is een risico-inventarisatie en evaluatie opgesteld. MR-leden bekijken het
rapport en koppelen e.e.a. terug.
Speerpunten
 Speerpunten nieuwe schooljaar zijn besproken.
Schoolgids
 Concept wordt verspreid. MR-leden koppelen bevindingen terug aan MT.
Samenstelling MR 2016/2017
 Mariska volgt Francé op. Verder blijft samenstelling ongewijzigd.
Nieuwe vergaderdata 2016/2017
 Planning voor het komende schooljaar is gemaakt.
 Er zal worden vergaderd op de volgende data:
- 27 september en 29 november 2016;
- 17 januari, 21 maart, 16 mei en 27 juni 2017.
 Aanvang: 19.3 0 uur.

Jaarverslag MR – 2015 / 2016

Pagina 2

