
Jaarverslag MR 2017-2018 
 

In het schooljaar 2017/2018 is de MR 6x bij elkaar geweest. Hieronder kunt de belangste 

besluiten zien. Als u er wat meer over wilt weten kunt in de notulen kijken van de 

betreffende vergadering of contact opnemen met de voorzitter van de MR. 

 

26 september 2017: 

 Jaarverslag 2016-2017 is vastgesteld. 

 Toestemming gegeven om vanuit de reserves van de MR-gelden voor +/-  €1000,00 

smartgames en coöperatieve spellen aan te schaffen. 

 De kennismakingsgesprekken zijn geëvalueerd. 

 

14 november 2017:  

 De PMR stemt in met het taakbeleid voor 2017-2018, met een aantal opmerkingen erbij.  

 De OMR stemt in met realisatie ouderbijdrage 2016-2017, met een aantal opmerkingen erbij 

om komend jaar rekening mee te houden.  

 De OMR stemt in met begroting ouderbijdrage 2017-2018.  

 

17 januari 2018: 

 Kerstbomen en decoratie akkoord gegeven via mail voor een bedrag van €553,60.  Dit wordt 

betaald vanuit de reserves van de ouderbijdrage. Voor de aanschaf van foamballen is een 

bedrag van €100,00 beschikbaar gesteld. Voor de aanschaf van woordenboeken is akkoord 

gegeven voor een bedrag van €200,00 · Voor afschaf van extra smartgames/coöperatieve 

spelen is akkoord gegeven voor een bedrag van €800,00 · Voor vernieuwing van 

buitenspeelmateriaal t.b.v. de kleuters is €1311,00 beschikbaar gesteld.  

 De meerderheid van de leraren binnen de JL Driecant heeft gekozen voor het 

invoeringsplan Overlegmodel.  

 Brainstorm toekomstige groepsverdeling van leerlingen schooljaar 2018/2019. 

Ouders en leerkrachten hebben verschillende opties aan mogen dragen en deze zijn 

besproken. 

20 maart 2018: 

 MR heeft toestemming gegeven voor €1100,00 voor schoolreis. 

 Er staat een staking gepland voor 13 april. De school gaat dicht. Leerkrachten die gaan 

staken, krijgen niet doorbetaald. Leerkrachten die niet gaan staken, moeten op school 

aanwezig zijn. 



 De PMR keurt de verantwoording van het ondersteuningsbudget goed. 

 De groepsverdeling voor schooljaar 2018-2019: voorstel vanuit MT: combinatiegroep 3/4. 

 Voor Diecant heeft de oudervereniging geen meerwaarde, We handhaven het systeem wat 

we nu doen. 

 

 

 

8 mei 2018: 

 Officiële opening groen plein 6 juni 2018.  

 Tevredenheidspeiling: leerlingen 8,4 en ouders 7,4.  

 

5 juni 2018: 

 Concept invoeringsplan overlegmodel goedgekeurd door PMR. 

 Na overleg team worden de extra gelden vanuit de stichting t.b.v. de werkdrukvermindering 

ingezet voor twee dagen (op jaarbasis) ICT en iedere leerkracht één administratie dag voor 

schooljaar 2017-2018. Meerderheid team en PMR hebben ingestemd. 

 Na overleg team worden de extra overheidsgelden werkdrukvermindering ingezet voor twee 

dagen twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs voor schooljaar 2018-2019. PMR heeft 

ingestemd.  

 Verkiezingen MR: We nemen afscheid van Harold Pijfers- bensing en volgend jaar neemt Gerwin 

van der Laan zijn plek over. 

 Volgend jaar is er per jaargroep 1 biebpas beschikbaar, ipv voor elke klas één. 

 Formatieplan, vakantierooster, nascholingsplan allen besproken en goedgekeurd. 

 Schoolgids: er zijn via de mail opmerkingen gestuurd naar directie, zij past de schoolgids aan. 

 

 

 

 

 

 

 


