Jaarverslag MR Drieluik 2015 - 2016
Het afgelopen jaar is de MR vertegenwoordigd door vier personeelsleden (Heleen de Jong, Marianne
Heesters-Stuivenberg, Saskia van DIemen en Susan van Campen) en vier ouders (Kirsten Schultz,
Manon Jonker, Ronald Kunneman en Wilbert Reezigt). Thijs Broxterman vervult de rol van
penningmeester. Saskia en Wilbert hebben het Drieluik vertegenwoordigd binnen de GMR. De MR heeft
acht keer vergaderd en een tiental emails van ouders/leerkrachten ontvangen.
Binnen de formele taken zijn de volgende items behandeld:
● Instemmingsaanvraag beleidsplan 2015-2019 (Koersplan) - De MR heeft ingestemd.
Deelbeleidsplannen zijn aan het einde van het seizoen ontvangen, hier moet de MR nog naar
kijken;
● Schoolgids 2015-2016 - De MR-o heeft ingestemd;
● Begroting Drieluik 2016 - De MR heeft ingestemd;
● Overlegmodel - MR-p heeft ingestemd;
● Adviesaanvraag Sinterklaas - De MR heeft geadviseerd de lijn van het jeugdjournaal te volgen;
● Adviesaanvraag Schoolplein - De MR heeft advies gegeven om een aantal verbeteringen in de
aanpak door te voeren;
Verder heeft de MR aan de volgende onderwerpen gewerkt:
● In het Drieluikje is een rubriek “achter de luiken” toegevoegd met verdiepingsinformatie voor
ouders;
● Professionalisering MR - Op dit punt is veel gebeurd:
○ Portefeuilles met belangrijke onderwerpen zijn verdeeld;
○ Er is een huishoudelijk reglement opgesteld;
○ Door het CNV is een MR trainingsavond verzorgd;
○ Documenten worden elektronisch gedeeld tussen de MR leden;
○ Er wordt afgesproken om de notulen na goedkeuring op de website te plaatsen;
● Begroting ouderbijdrage 2015 - 2016 - Instemming aanschaf nieuwe geluidsinstallatie;
● Schoolplein sponsorloop - De MR heeft contact gelegd met de schoolpleincommissie. Deze is
uitgenodigd om een presentatie te verzorgen. Vanwege de geringe voortgang heeft de MR een
aantal vragen neergelegd bij de directie.
● Kwaliteit van het onderwijs - Presentatie door de directie in combinatie met een gezonde
discussie;
● Groepsouderavond - De MR heeft een avond georganiseerd voor groepsouders Er is een flink
aantal stellingen voorgelegd en ruimte gegeven om ideeën met de MR te delen. De resultaten
zijn verzameld en worden het komende seizoen als input gebruikt.
Uit de evaluatie van de MR kwam vooral naar voren dat de efficiëntie van de vergaderingen nog omhoog
kan. De betrokkenheid van de MR werd als positief ervaren.
Wilbert Reezigt (voorzitter)

