Jaarverslag MR 2017-2018
Personeelsgeleding:
Secretaris (bij toerbeurt):

Oudergeleding:
Voorzitter:

Christine Ikink
Nienke Lammertink
Marjolein Wigger

Maureen van Tongeren
Martine Peeze
Peter Winters (later opgevolgd door Rik Brunsman)

Er zijn dit schooljaar 4 officiële vergaderingen geweest. De eerste op 25-09-2017, de tweede op 27-11-2017,
de derde op 15-01-2018 en de vierde op 11-06-2018. Alle vergaderingen hebben plaatsgevonden in
aanwezigheid van de MR leden als ook de directeur. Tijdens de eerste vergadering is zowel het afgelopen
schooljaar geëvalueerd als ook de planning voor het komende schooljaar besproken.
Tijdens bovenstaande vergaderingen zijn naast onderstaande onderwerpen ook de informatiekalender,
jaarplanning en het jaarverslag besproken. Tevens is er advies en instemming verleend aan de volgende
onderwerpen:
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Onderwerp
Taakbeleid
Schoolontwikkelingsplan
Scholingsplan
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Peter Winters had vorig schooljaar aangegeven af te treden. In januari 2018 hebben we afscheid van hem
genomen en hem bedankt voor zijn inzet.
We hebben Rik Brunsman bereid gevonden om toe te treden tot de oudergeleding van de MR. Omdat er
verder geen andere aanmeldingen waren, was een verkiezing niet nodig. We hebben Rik Brunsman
benoemd als lid van de MR. We heten hem van harte welkom.
Er is dit schooljaar ook extra aandacht geweest voor de veiligheid. Met name de situatie aan de Pastoor
Ossestraat m.b.t. het oversteken en parkeren. We hebben, samen met de OR, daarvoor de hulp ingeroepen
van de wijkagent. Dit jaar zijn er regelmatig controles uitgevoerd door een motoragent.
Een groot deel van elke vergadering stond dit schooljaar in het teken van de mogelijke invoering van een
continurooster. Er is besloten om een enquête te houden, waarbij elke leerling een stem uit mocht brengen.
(m.u.v. groep 8). Er was een overduidelijke meerderheid voor de invoering van een continurooster. Deze zal
dan ook in het schooljaar 2018-2019 worden ingevoerd. Alle groepen zullen op maandag, dinsdag en
donderdag tot 14.30 uur naar school gaan. Op woensdag tot 12.15 uur.
Groep 1 heeft op vrijdag vrij. De groepen 2, 3 en 4 gaan op vrijdag tot 12 uur naar school. En de groepen 5,
6, 7 en 8 gaan op vrijdag tot 14.30 uur.

