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Jaarverslag medezeggenschapsraad schooljaar 2018-2019  

Voor u ligt het jaarverslag van de MR. Onderstaand staat beschreven waar de MR zich het afgelopen 

schooljaar mee bezig heeft gehouden en welke zaken er aan de orde zijn geweest.  

Samenstelling MR:  

Voor het schooljaar 2018-2019 is de samenstelling van de MR als volgt:  

Oudergeleding (hierna OG):  

- Marieke de Vries 

- Bas Dijksma 

- Jolieka Regterschot  

- Bertjan Langbeek  

Personeelsgeleding (hierna PG) 

- Marcel Alberts  

- Mariska Raven-Damveld  

- Hennie van der Schuur  

- Dieuwerke Duursma  

Taakverdeling MR 

Voorzitter: Bas Dijksma  

Plaatsvervangende voorzitter: Marieke de Vries 

Secretaris: Dieuwerke Duursma  

Notulist: Dieuwerke Duursma  

Contactpersoon OR: Hennie van der Schuur  

GMR vertegenwoordiger grote scholen: Mariska Raven-Damveld  

Lief en Leed: Jolieka Regterschot  

Vergaderfrequentie reguliere vergaderingen:  

De zes reguliere vergaderingen van de MR hebben plaatsgevonden op: maandag 15 oktober, 

donderdag 22 november, dinsdag 29 januari, maandag 4 maart, woensdag 24 april en donderdag 20 

juni. De laatste vergadering is gestart om 17.00, dit omdat er een etentje aangekoppeld was. 

Waar hebben we over vergaderd?  

De school moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de medezeggenschapsraad. De MR heeft 

afhankelijk van het onderwerp informatie-, advies- of instemmingsrecht. Hieronder vindt u de meest 

belangrijke onderwerpen die besproken en/of uitgevoerd zijn in de MR vergaderingen.  

De MR heeft positief gereageerd/ingestemd op onderstaande zaken:  

 

 Jaarverslag 2017-2018.  

 Het inspectiebezoek van 08-10-2018.  

  Schoolgids 2018-2019.  

 School regelement.  

 Scholingsplan 2018-2019.  

 Scholen op de kaart.  
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 Instemming schoolontwikkelingsplan 2019-2023. 

 Financieel verslag en begroting MR.  

 Schoolformatie 2019-2020. 

 Klassensamenstelling 2019-2020.  

 Intern mobiliteitsplan.  

 Vakantierooster en margedagen 2019-2020.  

 Huiswerkbeleid.  

 Voortgang actieplannen 2018-2019. 

 Schoolgids 2019-2020.  

 Het afnemen van een veiligheid enquête bij leerkrachten, ouders en leerlingen.  

 Instemmen preventie medewerker.  

 Plan van aanpak RI&E.  

 Het aanschaffen van een nieuwe taal/spellingsmethode.  

 Het aanschaffen van een nieuwe natuurmethode.  

 Sociale media lessen op de Eshoek.  

 Het inzetten van ICO docenten bij ziekte van leerkrachten.  

 Het opnieuw inrichten van het plein bij de sporthal.  

 

School organisatorische zaken:  

 

 De informatieavonden zijn veranderd in klassenvisites.  

 Vanaf dit schooljaar mogen alle kinderen van alle groepen mee met de gesprekken.  

 Afscheid genomen van: Joop (leerkracht), Liesbeth (administratief medewerker), Christina 

(onderwijsassistent), Henk (leerkracht).  

Overige zaken:  

 

 Drie leden van de MR hebben de basiscursus MR gevolgd.  

 De starttijd van de MR vergaderingen is veranderd van 20.00 uur naar 19.30 uur.  

 Tijdens de laatste vergadering van 20 juni is er afscheid genomen van Jolieka OG. Er hebben 

zich twee nieuwe kandidaten aangemeld na de zomervakantie zullen er verkiezingen worden 

gehouden.  

Terugkijkend kunnen we stellen dat er sprake is geweest van een intensief jaar. Gezien de invulling 

van de MR is er een duidelijke koers gezet, welke we volgend jaar verder zullen gaan volgen. De MR 

ziet de toekomst positief in.  

Juli, 2019  

Namens de MR  

Dieuwerke Duursma  

Secretaris       


