Jaarverslag MR Drieluik 2018 - 2019
Het afgelopen jaar is de MR vertegenwoordigd door drie personeelsleden (Marianne
Heesters-Stuivenberg, Daniela Spruijt en Martijn Plomp) en vier ouders (Akber Khan, Douwe de
Vries, Robert Barendse en Wilbert Reezigt). Bert van der Kooij heeft de rol van penningmeester
vervuld. Martijn en Wilbert hebben het Drieluik vertegenwoordigd binnen de GMR. De MR heeft
acht keer vergaderd.
Binnen de formele taken zijn de volgende items behandeld:
● Jaarplan - Het 1,5 jaarplan is aangepast en besproken;
● Begroting Drieluik 2019 - De MR heeft ingestemd;
● Schoolgids 2018-2019 - Er is overgestapt op het format van “Scholen op de kaart”, dit heeft
mede tot vertraging geleid;
● Adviesaanvraag adjunctdirecteur - De MR heeft een positief advies gegeven;
● Bestedingsplan werkdrukgelden - De MR-p heeft ingestemd;
● Werkverdelingsplan - MR-p heeft ingestemd;
● Urenberekening - De MR heeft een positief advies gegeven;
● Formatieplan - De MR-p heeft ingestemd;
● Schoolondersteuningsprofiel - De MR heeft ingestemd;
● Schoolplan 2019-2023 - De MR heeft inhoudelijk ingestemd, finale opmaak is af, na
definitieve instemming wordt het schoolplan geprint;
De MR heeft verder aandacht besteedt aan de volgende onderwerpen:
● Jaarverslag MR 2017-2018 - Het jaarverslag is goedgekeurd en gepubliceerd in het 3luikje
en op de website van de school;
● Jaarkalender - Er is een jaarkalender opgesteld met speerpunten vanuit de MR en directie;
● Ouderbijdrage - Bij aanvang van het schooljaar 2018/2019 heeft de kascommissie
goedkeuring gegeven op de financiële administratie van de Ouderbijdrage en het Kampgeld.
Er is een begroting met budgethouders gemaakt voor het jaar 2018-2019. De gespaarde
lustrumgelden vallen dit schooljaar vrij en zullen worden gebruikt door de Activiteiten
Commissie. Het innen van de Ouderbijdrage en het Kampgeld loopt voor het eerst digitaal
via WIS Collect, wat het proces een stuk eenvoudiger en makkelijker maakt. De
implementatie van WIS Collect is een groot succes. De toegewezen gelden voor de
duurzame buitenspeelmiddelen zijn besteed aan het metalen volleybalnet voor de middenen bovenbouw en een bijdrage aan het kleuterplein voor de onderbouw. De kascommissie
zal het schooljaar 2018/2019 in Q4 beoordelen; de MR heeft de administratie reeds
beoordeeld en is akkoord bevonden. Per 1 oktober 2019 heeft Richard Meegdes het
penningmeesterschap overgedragen gekregen van Bert van der Kooij.
● Huishoudelijk reglement van de MR is nagelopen en geactualiseerd;
● Ouderbetrokkenheid - Groepsouderavond georganiseerd;
● Leerlingbetrokkenheid - Tevredenheidsonderzoek is besproken;
● Tussenschoolse opvang (TSO) - Directie neemt de TSO partij mee in de “Vreedzame
school”;
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Staking / Werkdruk - De MR is geïnformeerd over de geplande stakingen. Het
“werkdrukakkoord” en toegekende gelden hebben geresulteerd in een bestedingsplan. De
werkdruk is geëvalueerd onder het personeel;
Verificatieonderzoek onderwijsinspectie - De MR is door de directie geïnformeerd over het
onderzoek en de goede resultaten;
Veiligheid in en om de school - De MR heeft de uitvoering van het plan van aanpak en
acties uit de risico-inventarisatie gevolgd. Er is gesproken met de gemeente over de
onveilige verkeerssituatie rond de school, dit heeft geresulteerd in een aantal wijzigingen.
Schoonmaak - De MR heeft zich beziggehouden met de slechte schoonmaak binnen de
school. De MR is nauw betrokken geweest bij het verbeteren van de schoonmaak.
Professionalisering MR - Stukken van de directie worden voorzien van een aanbiedingsbrief.
Door het CNV is er wederom een MR trainingsavond verzorgd;
MR verkiezingen - Jelle Posthumus heeft zich als enige kandidaat gesteld en is daarmee
automatisch gekozen, Ilse Broedersz gaat de personeelsgeleding versterken.

Tijdens de evaluatie van de MR wordt als tip gegeven om het aantal onderwerpen te beperken
en niet inhoudelijk te bespreken. De kritische betrokkenheid van de leden, de agenda en MR
training worden als positief ervaren.
Wilbert Reezigt (voorzitter MR)

