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Nieuwe leden MR 

  

Claudia Louwers heeft dit jaar afscheid genomen van de (P)MR. Karin Hoekstra is het 

nieuwe lid van de personeelsgeleding van de MR. 

Karin heeft de taak van Claudia overgenomen. 

Juni 2019 heeft Arjan van den Doel, voorzitter van de MR, afscheid genomen van (O)MR. 

Elsbeth Taminiau is het nieuwe lid van de oudergeleding van de MR. Els Dokter en Sindy 

Bogers hebben de voorzitterstaak van Arjan overgenomen.  

De MR bestaat nu uit de volgende personen: 

Oudergeleding: Sindy Bogers (voorzitter), Els Dokter (voorzitter), Viola Segers, Elsbeth 
Taminiau 
Personeelsgeleding: Ilona Posthumus (secretaris), Cacilda van der Wagt Lima 

(secretaris), Hanneke van Esser, Karin Hoekstra 
  

Beleidsdocumenten 

 

 PMR OMR 

Verzuimbeleidsplan Instemming Positief advies 

Scholingsbeleid Instemming Positief advies 

Toelage en Beloningsbeleid Instemming Positief advies 

Functieomschrijving Unitleider Instemming Positief advies 

Vakantierooster 2019-2020 Instemming Negatief advies 

Bestuursformatieplan 2019-
2020 

Instemming Positief advies 

 

Nog in behandeling 

 

- Privacywetgeving/privacybeleid 

- Plan van aanpak RI&E 

                

Overige zaken 

 

De volgende onderwerpen zijn het afgelopen jaar besproken tijdens de vergaderingen 

van de MR. 

- Evaluatie proces Andere Schooltijden 

- Begroting 2019 

- Rapportage visitatie PO Raad 

- Herziening van de MR-statuten en MR-regelement 

- Jaarrekening 

- Tevredenheidsonderzoek 

          



Scholing MR  

In april hebben we een cursus gevolgd om meer inzicht te krijgen in het betrekken van 

onze achterban. De MR heeft als wens meer zichtbaar te zijn voor ouders en 

personeelsleden en heeft besproken welke acties opgepakt kunnen worden teneinde 

meer zichtbaar te zijn. Zo is de MR op de website van de school goed zichtbaar en 

communiceren we elke vergadering de agendapunten. Ook kregen we tips om de relatie 

met het bestuur te verbeteren. 

 

Bestuur en MR 

We hebben het afgelopen jaar een tweetal bijeenkomsten gepland samen met het 

bestuur. Deze bijeenkomsten hebben als doel om te komen tot een structurele 

verbetering van de uitwisseling van onderhande thema’s tussen het bestuur en de MR. 

Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn innovatie onderwijs, de schoolgids en het 

Tevredenheidsonderzoek. Dit continueren we in 2019-2020. 

  

Resultaten van doelen MR 2018-2019 

- In 2018 heeft de MR n.a.v. de scholing een start gemaakt met het MR-Werkplan. 

Deze is dit schooljaar verder voortgezet.  

- Zichtbaarheid MR vergroot (informatievoorziening en communicatie) 

-   Stukjes in de Info 

-   Vergaderdata zijn in de Info vermeld 

-   Mails van ouders zijn behandeld en beantwoord 

- Werving nieuwe leden 

 

 

 

  

  

 


