
Jaarverslag MR 2016-2017 
 
22 september: 

 Jaarverslag 2015-2016 is vastgesteld. 

 Website en app zijn in de lucht. 

 Open dag Grote Beemd: weinig belangstelling. 

 Zorgdocument en ondersteuningsbudget worden toegelicht. 
 
10 november: 

 De realisatie ouderbijdrage 2015-2016 wordt goedgekeurd.   

 De begroting ouderbijdrage 2016-2017 wordt goedgekeurd.  

 Schoolgids is doorgesproken en goedgekeurd. 
 

17 januari: 

 We hebben uitgezocht hoe het zit met de vrijwillige ouderbijdrage en het betalen van 
overblijfkosten hieruit. Wettelijk is dit toegestaan. 

 Er is toestemming gegeven om eenmalig de schoolshirts te betalen vanuit de ouderbijdrage 
incl. de extra kosten i.v.m. foute levering. 

 School gaat zich oriënteren op het scheiden van afval.  
 

22 maart: 

 Infoavond 'week van het geld' gaat niet door. Er blijkt te weinig belangstelling te zijn. 

 De leden geven aan volgend jaar nog een jaar te willen deelnemen aan de MR. Er hoeven 
geen verkiezingen te worden uitgeschreven. 

 Schoolplan is bekeken en kan worden aangepast op enkele punten. 

 De beide scholen hebben het idee om de schoolpleinen aan te pakken. Ze willen de hekken 
weghalen en er een groot plein van maken. De MR ondersteunt dit idee. 

 Er is gesproken over de nieuwe groepsindeling voor het komende jaar. We moeten terug van 
17 naar 16 groepen. De MR geeft hierin hun mening.  

 
29 mei: 

 De ouderwerkgroep krijgt een groter aandeel in het verdelen van de ouderbijdrage. De 
ouderwerkgroep mag het budget zelf gaan verdelen en toont dat ter goedkeuring aan de 
MR. 

 Pestprotocol is aangepast en kan op de website geplaatst worden. 

 De PMR kaart het taakbeleid aan. De PMR wil met directie rondom de tafel vanwege de 
hoge werkdruk.  

 Margot sluit aan bij het sollicitatiegesprek voor een leerkracht voor het nieuwe schooljaar. 

 De herverdeling van de groepen 7 komt ter sprake. Ouders hebben hun vragen en MR stelt 
vragen over de manier van communiceren. 

 Er zijn klachten over de JOP. MR deelt deze met de directie. 

 Schoolplan Light is vastgesteld.  

 ICT beleidsplan is besproken. 

 Leerlingtevredenheidspeiling is besproken. 
 
15 juni: 

 We hebben het gehad over de herverdeling van de groepen 7. Het formatieplan wordt 
aangepast. 

 Vakantierooster en schoolgids doorgesproken. 

 27 juni is een landelijke staking. De school opent de deuren om 9.30 uur. 



 Directie vertelt dat vanuit het bestuur gesproken wordt over een oudervereniging. MR geeft 
aan dat het te kort dag om hier nu over te beslissen. Insteek wordt om het komend jaar alles 
in gang te zetten, zodat we per 2018-2019 een volwaardige oudervereniging hebben.  

 
4 juli: 

 MR geeft toestemming voor het aanschaffen van de instrumenten, rekenmaterialen en  
klokken.  

 Vakantieplanning 2017-2018 is goed gekeurd. 

 Nascholingsplan is besproken. 

 Schoolgids 2017-2018 is besproken. 

 Planning van de MR vergaderingen voor het komende jaar is gemaakt, de samenstelling blijft 
gelijk. 

 Directie gaat aan de slag met een beleidsstuk over het taakbeleid op Driecant. 
 

 


