
 
 
 
Inleiding: 
De MR bestaat uit vier leden; twee ouders en twee leerkrachten. We vergaderen zes keer per jaar 
over de hieronder genoemde agendapunten en documenten die door de directie worden 
aangeleverd.  
 
Dit jaar bestaat de MR uit de volgende vier leden: 
- Arjan van Eijk (voorzitter en GMR-lid) 
- Anouk Plooij (contactpersoon voor de ouderraad, penningmeester)  
- Rebecca Molenaar   
- Mariska Rijm            (secretaris MR) 
Daarnaast blijft Nicole Groenestein  voor onze school in de GMR. 
 
Agenda: 
Sept: opstellen van het jaarplan,  jaarverslag MR goedkeuren, foto voor website, 

nascholingsplan 
Nov:  jaarplan goedkeuren + doelen bespreken, , huishoudelijk reglement evalueren,  

begroting scholen, (Gerda Figee aanwezig) 
Jan:   doelen jaarplan , vakantierooster,  kascontrole, schooltijden 
Maart:   doelen jaarplan, formatieplan, schoolveiligheidsplan/ARBO, communicatie Passend 

Onderwijs 
Mei:   doelen jaarplan, zorgplan (GMR), formatieplan.  (Gerda Figee aanwezig) 
Juni:  jaarplan evalueren, jaarverslag MR opstellen 
 
Doelen en actiepunten voor het cursusjaar 2016/2017 
 

- Er wordt een jaarplan 2016/2017 opgesteld. 
- In januari wordt in samenwerking met iemand van de Ouderraad de kascontrole uitgevoerd 

op de inkomsten en uitgaven van de vrijwillige ouderbijdrage. 
- Het contact met de ouderraad voortzetten. 
- Beheersing van de luchtkwaliteit bespreken met de directie. 
- De lijst volgen van “Informatievoorziening Bevoegd Gezag”  naar MR/GMR. 
- Het huishoudelijk reglement bijhouden en ondertekenen. 
- Toezicht houden op de actualiteit en de  voortgang van de ARBO-documenten 
-  Het bijwonen van eventuele sollicitatiegesprekken. 
- Het jaarplan blijft een vast agendapunt op de vergadering. 
- Een afvaardiging van de MR gaat naar de GMR-vergadering. 
- Berichten die binnenkomen via de mail bespreken en beantwoorden.  
- Vinger aan de pols houden voor wat betreft de communicatie naar ouders over ingrijpende 

schoolzaken. 
- Contact onderhouden met de verkeersouder. Deze wordt minimaal één keer per schooljaar 

uitgenodigd tijdens een MR-vergadering  
- Vakantierooster in januari bespreken (meivakantie gelijk met het VO? 
- Evalueren overlegmodel van de cao in 2017 

 

Jaarplan MR 
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