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Protestantse Christelijke Basisschool De Schaapskooi 
Kuperserf 47 
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Jaarverslag MR schooljaar 2016 – 2017 
 
Leden Medezeggenschapsraad: 
Arjan Meijerink   voorzitter   oudergeleding 
Rineke Haandrikman  lid     teamgeleding (tevens vertegenwoordiger voor de GMR) 
Mirjam Mollink   lid     teamgeleding  
Annemarie Gottemaker  lid    teamgeleding 
Arjan Koldewe   lid    oudergeleding 
Ruben minkjan   lid   oudergeleding  
Marcel Markvoort  adviserend lid  directeur van de Schaapskooi  
 
De vergaderingen: 
De MR heeft in schooljaar 2016-2017 zes keer met elkaar vergaderd. Dit is inclusief een afsluitende 
bijeenkomst met de OR. Tijdens deze vergaderingen zijn verschillende zaken besproken. Vergaderingen 

starten om 19.30 uur en eindigen uiterlijk om 21.30 uur. Er zijn ook zaken besproken waarna nadere acties 
ondernomen moesten worden. Deze zijn afgehandeld door de MR buiten de vergaderingen om. 
 
Hoofdlijnen: 
Bestuursbesluiten / -mededelingen: 
Bestuursbesluiten worden rondgestuurd via de mail door Rineke Haandrikman vanuit de GMR. Tijdens de 
vergaderingen is er gelegenheid tot het bespreken van deze besluiten. Het gaat om de volgende besluiten 
en mededelingen: 

 

 Het Christelijk onderwijs in Nijverdal bestaat in 2016 150 jaar. Gedurende 150 dagen vinden er 
allerlei (feestelijke) activiteiten plaats. 

 Veranderingen in de stichting. Hans van Petersen is met pensioen gegaan. Zijn taak is gedeeltelijk 
´opgevuld´. In de toekomst zal er meer gewerkt gaan worden vanuit commissies. 

 Er is gesproken over de financiële gevolgen van de krimp en wat dit betekent voor het 
personeelsbeleid. 
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Vervolg jaarverslag MR schooljaar 2016 – 2017 

 
In samenwerking met de OR: 
De OR heeft het afgelopen jaar met een volledige bezetting kunnen draaien. Aan het eind van het seizoen 
zijn 3 leden gestopt.   
 

 Communicatie tussen beide raden blijft belangrijk. De notulen van MR en OR worden wederzijds 
uitgewisseld. De laatste vergadering van het schooljaar hebben de MR en OR deels samen  

 vergaderd. 

 Er is een oplossing gevonden voor de kwestie schoolshirts. Er zijn nieuwe shirts ontvangen en de 
afgekeurde shirts zijn geschonken aan een goed doel. 

 Door middel van een sponsorloop en een bijdrage vanuit een fonds zijn er Chrome Books 
aangeschaft voor de school. 

 Er is gekeken naar de stichting Vrienden van de Schaapskooi, met ANBI status. De structuur 
hiervan is nu nog wat vreemd. De directeur wil dit aanpassen. De OR moet met een begroting 
komen en de directeur beslist hierover. Ook moet er meer transparantie komen over deze stichting. 
 
 

Mededelingen GMR: 
Rineke Haandrikman vertegenwoordigt de Schaapskooi in de GMR. Dit jaar de volgende mededelingen: 

 Bestuursformatieplan 2017-2018 is vastgesteld. 

 Operationeel Beleid Plan (OBP) 2017 is vastgesteld.. 

 Begroting 2016 is vastgesteld. 

 Vakantierooster 2017-2018 is vastgesteld. 

 Vervangingsbeleid is vastgesteld. 

 Rooster van aftreden is besproken. 

 Revitaliseringsbeleid 2017-2018 is vastgesteld. 
 
N.a.v. notulen teamvergaderingen/directieoverleg: 
Items die vanuit de vergaderingen aangekaart zijn binnen de MR zijn: 
 

 Tekst Verwerken is niet afgeschaft, de werkboekjes zijn alleen niet meer besteld. Er wordt 
geprobeerd dit meer te verwerken/combineren met Tetem. 

 De ouderbetrokkenheid blijft een punt van aandacht. De leerkrachten hebben dit besproken tijdens 
een studiedag. De ouders/verzorgers en leerkrachten hebben dit onderwerp samen besproken 
tijdens een ouderavond. N.a.v. de studiedag en ouderavond gaat de directeur een visiedocument 
hierover opstellen. 

 Afscheid Janneke & Fenny is goed verlopen. 

 Het team is bezig geweest met de visie over taal en rekenen. Hier komt nog een beleidsstuk over. 

 Muziek wil men een nieuw impuls geven in ´18/´19. Hiervoor is een subsidieaanvraag gedaan. 

 Engels moet consequenter aangepakt en nageleefd worden. 

 Er hebben meerdere zinvolle en productieve studiedagen plaatsgevonden. 

 De ‘opbrengsten’ van de kindgesprekken worden besproken.  

 



 

 

 

 

    3 

   
  
 
 
 
 

Protestantse Christelijke Basisschool De Schaapskooi 
Kuperserf 47 
7443 HC  NIJVERDAL 
Tel. 0548-614945 
 
Vervolg jaarverslag MR schooljaar 2016 – 2017 

 
 

 
Overige zaken: 

 Activiteitenplan. 

 Jaarplanning.  

 Schoolplan is besproken en goedgekeurd.  

 Er is onderzoek gedaan naar de schooltijden. Hiervoor is een behoeftepeiling gehouden onder de 
ouders. Op basis van deze behoeftepeiling heeft de MR besloten geen veranderingen van lestijden 
door te voeren. Met uitzondering van de lestijden voor groep 1 en 2.  
Wel ziet de MR dat vanuit de onderbouw meer interesse is voor het continurooster. De MR blijft  de 
behoefte van nieuwe ouders daarom volgen. 

 Formatieplan 2016-2017: 
- De MR heeft ingestemd, en complimenteert de directie en het team; 
- Er komen 9 lesgroepen; 
- Er komen weer twee combinatieklassen groep 1 en 2  
- Er komt één combinatieklas groep 6 en 7. 
- Ouders zijn in de gelegenheid gesteld met het team te spreken over de formatie en  

klassenindelingen. 
- De MR heeft meegedacht in een evenwichtige verdeling van de leerkrachten over de groepen 

door aan te geven welke groepen prioriteit zouden moeten hebben bij het toedelen van de 
leerkrachten. Daarbij is gelet op vastigheid voor de groep en kwaliteit. 

 
Najaar 2017 

 


