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Nieuwe leden MR 

Carla Dees, Laura Krak en Wouter Michielsen hebben dit jaar afscheid genomen van de 
(P)MR. Hanneke van Esser, Ilona Posthumus en Cacilda van der Wagt Lima zijn de nieuwe 
personeelsleden van de MR.  
Ilona Posthumus en Cacilda van der Wagt Lima hebben de taak van secretaris 
overgenomen.  

Beleidsdocumenten 
Positief advies     Instemming 

• Organisatiestructuur    - Aanpassing schooltijden groep 1-2  
• Begroting 2017    -     
• Meerjarenbegroting    
• Vakantierooster 2017-2018      
• Aanpassing schooltijden groep 1-2  

Geen instemming 
• Taakbeleid 
• Formatieplan  

  

Scholing MR - Basiscursus voor (G) MR 
In januari hebben we een cursus gevolgd om meer inzicht te krijgen in de rechten en 
plichten van de MR. De reglementen van de MR beter te leren lezen en beter inzicht te 
krijgen in de rol van de MR.  
Wat is de rol van de medezeggenschapsraad? Wat mag en wat moet de raad?  
Wat zijn de rechten en plichten? Waar en hoe zijn die vastgelegd?  
In deze cursus hebben we antwoord op deze vragen. We hebben kennis gemaakt met het 
reglement en hebben we een overzicht gekregen van de wettelijke regelingen van de MR.  
Ook in 2018 staat een scholing voor de MR op het programma.  

Bestuur en MR 
We hebben het afgelopen jaar een bijeenkomst gepland samen met het bestuur. Deze 
bijeenkomst heeft als doel om te komen tot een structurele uitwisseling tussen het 
bestuur en de MR. Thema’s die aan bod zijn gekomen zijn onderwijs- en 
schoolontwikkeling. Het doel is om dit ook in 2018 te continueren.  

Overige zaken 
De volgende onderwerpen zijn het afgelopen jaar besproken tijdens de vergaderingen 
van de MR.  

• Bestuursverslag 2016 
• Jaarrekening 2016 
• Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek (inspectierapport) 
• Communicatie nieuwe groepsindeling 
• Nieuwe schooltijden 
• Schoolondersteuningsprofiel 
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Resultaten van doelen MR 2017 

• Zichtbaarheid MR vergroten (informatievoorziening en communicatie) 
- Ouderraadpleging t.b.v. nieuwe schooltijden groepen 1-2 is goed verlopen met 

veel deelname van ouders 
- Stukjes in de Info 
- Vergaderdata zijn in de Info vermeld 
- Mails van ouders zijn behandeld en beantwoord 
- Deelname aan werkgroep Communicatie 
- Deelname werkgroep nieuwe schooltijden. 

Nieuwe doelen MR 2018  
* Invoering werkplan voor de MR, incl. verdeling van de thema’s 
* Zichtbaarheid MR verder vergroten 
* Proces nieuwe schooltijden scherp volgen 
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