
Jaarverslag 2016-2017 

Samenstelling MR 

Personeelsfractie: Marjo Cox, Thea Raaijmakers & Roel Hoomans 

Ouderfractie: Esmee Roost, Maarten Smeets & Maartje Sak 

Vertegenwoordiging SKOZOK: Huub Compen & Monique Verhagen 

Besluiten uit het overleg van 3 oktober 2016 

 Thea Raaijmakers neemt de plaats in van Beppie van Bree 

 Notulen worden in de dropbox geplaatst 

 Jeanine zet de notulen op de site bij MR 

 Wensen begroting vroegtijdig aankaarten bij directie  

 Esmee neemt voorzitterschap op zich, Thea wordt secretaris 

 Roel zorgt voor input voor het “Blaaike” na afloop van iedere MR-vergadering 

 Jaarverslag van 2015-2016 is door de MR goedgekeurd 

 Ouderbijdrage is ongewijzigd 

Besluiten uit het overleg van 28 november 2016 

 Er wordt voortaan op een wisselende locatie vergaderd “Boogurt” of “Schatkist”.  

We starten met een gezamenlijke agenda, vervolgens eigen agendapunten 

 Het financieel jaaroverzicht wordt voortaan gecontroleerd door Mascha van Duynhoven. Zij 

is controller bij SKOZOK 

 In het schooljaar 2017-2018 wordt er voor de groepen 7&8 gekeken hoe de vernieuwde 

rekenmethode zal worden ingezet. Boeken of chromebooks. 

 Info-avonden voor de gehele school worden voortaan door het team zelf georganiseerd 

 Formatie is op teemniveau geëvalueerd & gedeeld met de MR 

 MR-leden nemen contact op met OR om een vergadering bij te wonen & met elkaar af te 

stemmen of zij eventueel iets voor elkaar kunnen betekenen 

 Pestprotocol is goedgekeurd 

Besluiten uit het overleg van 6 februari 2017 

 Huidig schoolontwikkelingsplan wordt in de dropbox geplaatst 

 Thematische info-avonden worden voortaan georganiseerd door Maartje Vunderink & 

Edith Mathijssen 

 Klachtenregeling & pestprotocol worden dropbox geplaatst 

 Begroting voor 2017 is ingediend 

 Vakantierooster is ter inzage uitgedeeld. Wat betreft data van de studiedagen wordt er 

eerst met de MR overlegd  

 Onderwijstijden zijn vastgesteld 

 Ouders geven aan dat de huidige vorm van “t Blaaike” als minder prettig ervaren wordt. 

Voorlopig vinden er echter geen veranderingen plaats 

 MR-uitje wordt vastgesteld op 12 mei 

 

 

 



Besluiten uit het overleg van 10 april 2017 

 Bouwplan wordt onderdeel van de agenda vanaf de tweede MR-vergadering van ieder 

schooljaar 

 In de begroting zijn nieuwe DIGI-borden opgenomen 

 Studiedagen 2017-2018 zijn vastgesteld 

 Meerjarenplan 2015/2019 wordt geactualiseerd door directie 

 Formatieplan zal 01/06/2017 definitief zijn. Voorafgaand zal er een MR-vergadering 

gehouden worden 

 Schoolgids wordt wanneer hij definitief is, per mail aan de MR verstrekt 

Besluiten uit het overleg van 19 juni 2017 

 Besluiten vanuit het schoolontwikkelingsplan; traject gepersonaliseerd leren (proeffase) 

wordt doorgetrokken en verlengd met een schooljaar. Tijdens studiemiddagen gaan we ons 

verdiepen in leerstrategieën, communicatie blijft centraal staan  

 Jaarplan MR is aangepast en in dropbox geplaatst 

 Uitwisseling tussen MR & OR keert jaarlijks terug op de agenda van de OR 

 Het schoolontwikkelingsplan vervangt het meerjarenplan 

 Nieuwe medewerkers schooljaar 2017-2018 worden bekendgemaakt 

 Formatieplaatje is definitief vastgesteld 

 Regelement TSO en afspraken Klikkelstein worden in de dropbox geplaatst 

 Schoolgids wordt goedgekeurd 

 Leerkrachtengeleding: Marjo & Thea stoppen in het nieuwe schooljaar. Hanna is nieuw MR-

lid. Overige nieuw teamlid wordt gezocht. Ook oproep voor een nieuwe secretaris.  

 Vaststellen nieuwe data MR-vergaderingen schooljaar 2017-2018: 18 september, 20 

november, 19 februari, 23 april & 11 juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


